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Contact person : Elita (08128361963) ; Mulyadi DS. (08176363987)
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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

Pengaruh figur seseorang yang memiliki nama besar ……..
Nama Sosai Mas Oyama begitu besar pengaruhnya didunia beladiri
karate . Orang menjadi semakin dikenal apabila dapat berkenalan
dengan beliau secara langsung dan apalagi dapat berfoto bersama
atau sering terlibat acara bersama . Orang menjadi percaya terhadap
apa yang diutarakan atau diajarkan karena melihat bukti
kedekatannya dengan Sosai . Setelah berjalan sekian lama dan
merasa sudah berbuat banyak dalam mengembangkan kyokushin
karate serta merasa dirinya semakin dikenal , orang mulai merasa
dirinya penting dan mulai lengah dalam bersikap yang dulu sangat
diperhatikan dan dijaga sesuai orang yang mendalami jalan budo
karate . Pikirannya mulai berubah dan merasa menjadi orang yang
sangat dibutuhkan dan bukan lagi dia yang membutuhkan kehadiran
seorang figur seperti Sosai Mas Oyama .
Karena lupa diri , akhirnya sikapnya sudah diluar batas dan terpaksa
di keluarkan dari perguruan dan pengakuannya sebagai seorang
Kepala Cabang resmi dari kyokushin juga dicabut kembali .
Pada awalnya , karena masih dihinggapi rasa kehebatannya , dia
tidak merasa terganggu dengan statusnya yang baru . Lama
kelamaan , aura Sosai yang selama ini melekat padanya mulai hilang
dan dia menjadi orang yang tidak penting lagi di mata pengikutnya .
Demi untuk mempertahankan keberadaannya , terpaksa harus
mengelabui orang yang kebetulan tidak tahu persis latar belakangnya
dengan tetap mengaku masih merupakan bagian dari perguruan
kyokushin yang dipimpin Sosai Mas Oyama .
Peristiwa demikian sudah banyak saya lihat dan oleh karena itu dapat saya berbagi disini .
Begitulah kebanyakan orang yang terlibat didunia beladiri dan juga di bidang-bidang lain . Ketika mulai
dikenal dan ada nama , lupa diri , lupa sejarah . Baru mulai merasakan kekosongan ketika sudah tidak
bersama lagi ; bayang-bayang orang yang mampu mengangkat namanya sudah hilang dari dirinya .
Ketika itu baru sadar diri , bahwa dirinya masih belum terlalu besar , belum berakar , bahwa dirinya
menjadi dikenal selama ini karena berada dibawah naungan bayang-bayang perguruan atau figur
seseorang yang dihormati .
Berbeda dengan orang yang memang setelah merasa dirinya sudah cukup belajar dan memiliki
kemampuan , dan ingin memiliki perguruan sendiri agar segala bakat yang dimiliki, dapat dia
kembangkan dengan cara dan gaya dia sepenuhnya . Orang ini memang secara sadar memisahkan diri ,
bukan di suruh pergi dan meninggalkan perguruan secara benar dan santun . Orang ini biasanya
mendapat restu dari gurunya dan berharap dia dapat menjadi seorang besar dikemudian hari . Di tangan
dia , kyokushin karate juga dapat menjadi harum ……………
Bagaimana dengan kita yang masih bersama sama menjalankan dan mengembangkan perguruan yang
sudah kita bina selama 32 tahun . Jangan sampai tiba-tiba ada yang dihinggapi penyakit lupa diri dan
merasa diri menjadi begitu penting dan mulai menunjukkan sikap-sikap yang meresahkan teman-teman
yang selama ini dapat hidup berdampingan dengan rukun . Kalau kemudian hari dapat menjadi lebih

hebat setelah terpisah , mungkin tidak menjadi masalah . Tetapi bagaimana kalau terjadi sebaliknya ,
bukankah hanya akan menimbulkan luka batin . Agar supaya terhindar dari situasi dan kondisi demikian ,
sebaiknya selalu introspeksi diri di sore hari setelah melakukan latihan dengan keras dan penuh
semangat di pagi hari , agar supaya sikap kepribadian tetap dapat terpelihara dan terkontrol dengan baik
dan terpuji ……………….master our mind ……………………….

Osu ,
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

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
23-24 Agustus : Dream Cup 2014 di Tokyo Metropolitan Gymnasium
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 .
September : 1st All Indonesia Fullcontact Karate Championship (tentative)
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 “

KEJURNAS SHINKYOKUSHIN KARATE KE-18
25 Mei 2014 di GOR JAKARTA BARAT-GROGOL

Pengda DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menerima tugas untuk melaksanakan Kejurnas ke-18 .
Meskipun ini merupakan yang pertama , namun semua dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar .
Tahun ini terasa semakin sulit untuk mengumpulkan atlet dalam ajang kompetisi untuk menseleksi
peserta Asian Open ke-15 pada tanggal 20 September 2014 di Kuala Lumpur . Akhirnya terkumpul
sebanyak 55 peserta untuk 4 Kelas . Meskipun termasuk minim, kita tetap harus bersyukur masih
mampu melaksanakan Kejurnas dalam kondisi yang semakin sulit . Akhirnya terpaksa hanya mampu
mempertandingkan Kelas 65 kg, 75 kg dan diatas 75 kg bagi Putra dan Kelas Bebas untuk Putri .
Peserta yang di nilai mampu mempertahankan
prestasinya ,ternyata mengalami banyak kejutan sehingga
harus gugur dengan mengalami cidera yang cukup
merisaukan . Yang perlu dicatat adalah kehadiran Whisnu
Thomas Kelas 65 kg yang sudah absen lama , masih dapat
menunjukkan semangat tempurnya yang luar biasa .
Meskipun akhirnya dimenangkan Fajri Anandha , namun
perlawanan Whisnu Thomas cukup menghibur dengan
menunjukkan spirit budo karate yang tak tergoyahkan .
Semakin sulit menemukan fighter yang memiliki semangat
juang yang tak kenal lelah . Meskipun sakit , seharusnya
jangan mau menyerah begitu saja hingga selesainya
pertandingan . Sikap mental yang demikianlah yang ingin
dihasilkan dalam latihan di dojo-dojo Shinkyokushin .
Tanpa modal ini , sehebat kayak apapun tekniknya , akan
gugur begitu merasakan sakit .
Shihan Bondan Gunawan S

Masa kini demikian mudah akses ke internet sehingga
dapat melihat gaya gaya pertarungan dari mana saja .
Dengan semakin banyak membandingkan, seharusnya kita
juga belajar semakin baik dan berusaha mendekati dan
menyamai standar internasional . Jangan cuma senang
menonton, tetapi tidak berusaha untuk meniru atau
memetik pelajaran yang bisa diambil .
Sosai Mas Oyama sudah mengatakan berkali-kali , bahwa
untuk mengatasi rasa takut , harus masuk kemedan konflik
untuk merasakannya sendiri ; rasa sakit yang kamu alami
saat ini , akan merupakan kekuatan dihari esok .
Cobalah dipraktekkan dengan sungguh-sungguh untuk
kebaikan dirimu sendiri dan tentunya untuk kebanggaan
perguruanmu , bangsa dan negara mu ……………………

Sensei Budiman Sutanto

HASIL SELENGKAPNYA :
PUTRA :
65 Kg

75 Kg

+ 75 Kg

: 1. Fajri Anandha (Jawa Timur)
2. Whisnu Thomas .(Jawa Barat)
3. Franz Wijaya (Jakarta)
3. Hartanto (Jawa Tengah)
: 1. Lafran Arse (Yogyakarta)
2. Christian (Jakarta)
3. Irwan Wijaya (Jakarta)
3. Donys Christofel (Jawa Tengah)
: 1. Roman Grishanov (Yogyakarta)
2. Huda Dawam (Jawa Timur)
3. Vincent (Jakarta)
3. Totok (Jawa Tengah)

PUTRI :
Kelas Bebas : 1. Endah Istiqomah (Jawa Tengah)
2. Mona Laraswati (Jawa Timur)
3. Yuli Denikasari (Jawa Tengah)
3. Anita Rahayu (Jawa Barat)

Partai semi final Kelas 65 kg
Franz Wijaya dan Wisnu Thomas

Final Mona dan Istiqomah

Final Huda dan Roman

Final Lafran dan Christian

Final Fajri dan Wisnu

Refreshing perwasitan

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

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,-

