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Kebersamaan didalam menjalankan latihan serta memperdalam ilmu
karate secara harmonis …..
Sejak awal ,Sosai Oyama bercita-cita mendirikan perguruan beladiri
karate bertujuan membangun karakter para pengikutnya berdasarkan
falsafah budo karate yang diyakini dapat menumbuhkan rasa patriot
serta memiliki mental spiritual tak tergoyahkan dan berwatak ksatria
yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin . Tentunya juga bekal
keterampilan beladiri dan kesehatan .
Segala bangsa telah berbaur dalam dojo dojo Sosai Oyama yang
tersebar diseluruh dunia dengan semangat yang sama .
Berbagai suku , agama, kepercayaan, ras dan antar golongan
berbaur menjadi satu tanpa perbedaan apapun dan dapat
berkomunikai dengan baik dan lancar , memiliki rasa persaudaran
dan persahabatan kental yang tumbuh secara alamiah .
Mereka melakukan pertarungan dengan sengit untuk meningkatkan
potensi diri secara optimal dengan menderita cidera yang bagi orang
awam merupakan sesuatu yang menyakitkan, tetapi bagi mereka itu
merupakan suatu kebanggaan karena telah dapat menaklukkan
kelemahan diri dan menemukan kepercayaan diri yang stabil .
Setelah semua berlalu, mereka kembali bercengkerama seperti biasa dan saling menghargai satu sama
lain tanpa menyimpan perasaan dendam .
Ini sebuah keindahan yang dimiliki oleh perguruan karate
yang diwariskan oleh Sosai Masutatsu Oyama.
Apabila kita melongok keluar dan melihat fenomena yang ada sekarang , dimana terjadi saling caci maki
dengan membawa perbedaan SARA sehingga menumbuhkan kebencian dan kemurkaan serta
pengrusakan dimana mana , maka kita bersyukur bahwa hal ini tidak pernah terbayang akan terjadi
dalam tubuh perguruan karate yang didirikan oleh Sosai Oyama .
Para pengikut yang sungguh-sungguh melanjutkan tradisi ini dan mempertahankan jalan ini , akan
menikmati apa yang sudah diajarkan oleh Sosai Oyama. Sementara bagi mereka yang sudah mulai
menyelewengkan ajaran dan memanfaatkan untuk bisnis semata, akan menghadapi persoalan-persoalan
baru yang akhirnya hanya akan membawa kehancuran.
Dalam perguruan ini terdapat berbagai macam perbedaan , baik yang berhubungan dengan watak
manusia, pandangan, tradisi , kepercayaan, agama , suku . Namun justru keragaman perbedaan ini yang
membuat kita menjadi semakin kaya pengalaman dan bertambahnya pengetahuan dan kedewasaan .
Dengan tetap saling menghargai satu sama lain, membuat semua dapat hidup dengan rukun dan damai .
Perbedaan itu indah ………………..bukan harus dipertentangkan ……………….

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

RENCANA JADWAL ACARA 2016
1-2 Juli 2017 , The 6th World Championship in weight category di Astana – Kazakhstan.
22-23 Juli 2017 , Kejuaraan Nasional Shinkyokushin Karate ke-20 di Surabaya .
27-30 Juli , Seminar Karate dan Dan Test di Kathmandu, Nepal .
20 Agustus 2017 : The 1st Indonesia Open Fullcontact Karate Championship di Jakarta
11-12 November 2017 : Soengging Cup 2017 di Semarang .
16-17 Desember 2017 : Moskofit ke-2 di Trivandrum-India
Untuk acara internasional seperti Moskofit ke-2 , siapa saja boleh ikut berpartisipasi
dengan biaya sendiri , kecuali akomodasi dan makan akan ditanggung panitia .

INFO !!
Masih tersedia buku kenang-kenangan HUT-35 . Bagi yang ingin memilikinya dapat order
dengan penggantian biaya cetak Rp.100.000,- / exp.

Latihan perpisahan dengan sempai Fazana di dojo pondok indah
yang akan kembali kenegaranya , Mauritius .

KEJURNAS -20 SHINKYOKUSHIN KARATE
Sudah diputuskan , Kejuaraan Nasional Shinkyokushin Karate ke-20 akan dilaksanakan di Surabaya
pada tanggal 22-23 Juli 2017 . Rencana Kelas yang akan dipertandingkan sbb :
Dewasa :
Putra : - 65 Kg, - 75 Kg, - 85 Kg dan + 85 Kg
Putri : - 60 Kg dan + 60 Kg .
Yunior :
Putra : 10 tahun , max. 30 kg; 12 tahun , max. 50 kg ; 15 tahun , max. 60 kg .
( kalau ada yang berusia 11 thn silahkan ikut 12 tahun; kalau ada yang berusia 13 thn,14 thn, silahkan
ikut 15 tahun ) .
Untuk Putri Yunior tidak disediakan .
Untuk Putri Dewasa , dibuat dua kelas supaya tertampung semuanya .
Biaya : Rp.300.000,Pendaftaran peserta ditutup pada tanggal 20 Juni 2017.

Kejurnas ini merupakan Seleksi untuk memilih Peserta Kejuaraan Asia ke-17 di
Singapore 2018 apabila Kejurnas tahun depan dilaksanakan setelah Kejuaraan Asia .

PERINGATAN HUT-1 DOJO HAYABUSA , JAKARTA

28 Mei 2017 , dojo Hayabusa genap berusia setahun dan dirayakan
dengan penuh syukur oleh segenap anggota dojo Hayabusa . Dengan
dimotori oleh pelatihnya, Sensei Hendri Yeung , perayaan ini
dilakukan dengan segenap hati dan melibatkan seluruh anggota dojo ,
sehingga terlaksana dengan penuh makna dan berkesan dalam bagi
semua .
Ini merupakan awal yang baik dan sesuai seperti yang pernah
diungkapkan dalam Warta Shinkyokushin , yakni agar para pelatih
dan pengurus selalu memperhatikan orang lain dan membantu warga
dapat bertumbuh kembang , maka mereka juga akan ditinggikan dan
dihormati . Sebagai akibatnya, dojonya pasti akan berjalan lebih langgeng dan mapan . Kalau pelatih
hanya sekedar mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan ingin tumbuh lebih besar
dari para warganya , maka akhirnya pelatih tadi akan ditinggalkan .
Selain itu, perguruan karate ini juga akan berkembang lebih terarah karena mampu menghasilkan kaderkader baru yang sudah dibekali dengan mental spiritual yang benar dan dapat memotivasi mereka untuk
ingin meneruskan pertumbuhan Shinkyokushin karate kedepan .
Perayaan ini disuguhkan dengan sedikit berbeda dan penuh kreasi baru serta diisi dengan semangat yang
tinggi . Selamat buat dojo Hayabusa . Semoga daerah DKI semakin jaya dibawah kepemimpinan
Sensei Budiman Sutanto serta segenap Pengurus lainnya ………………………………..

Wajah – wajah anggota dojo Hayabusa , Jakarta

Souvenir dicetak dengan kreasi
baru dan cukup exclusive .

Sensei Hendri Yeung
Pelatih dojo Hayabusa

SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI JESSE CHANDRA EX PELATIH DKI
Osu!
Kepada Yth:
Shihan jB Sujoto
Sensei Budiman
Sebelumnya Puji Syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita masih dalam keadaan
sehat sampai sekarang tanpa kurang satu apapun.
Melihat apa yang terjadi dengan kondisi akhir2 ini maka saya bisa mengerti & memakluminya.
Maka dengan surat ini menyatakan bahwa saya JESSE CHANDRA KOESDJOJO secara resrni & baik2
mengundurkan diri dari organisasi SHINKYOKUSHIN KARATE INDONESIA tertanggal 26 Mei 2017
yang telah membesarkan rnendidik & membesarkan nama saya di dalarn organisasi tersebut.
Saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Shihan JB Sujoto, sensei Budiman, senior2 dan
ternan2 semuanya yang sebelurnnya banyak mendukung & mensupport saya selama saya di dalam
organisasi tersebut.
Pengunduran diri saya dikarenakan hanyalah perbedaan visi & misi serta semoga bisa
mengembangkan dojo2 saya ada lebih besar & baik lagi di masa mendatang.
Demikianlah surat pengunduran diri ini saya buat dengan sehat walfiat & sesadarnya serta mohon maaf
bila selama di organisasi saya berbuat kesalahan dengan perbuatan atau perkataan baik sengaja maupun
tidak sengaja.
Semoga organisasi Shinkyokushin Karate Indonesia semakin baik.
Thanks.
osu!
Regards,
Jesse Chandra

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

