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Perubahan merupakan hal yang tak terelakkan…….
Kalau dulu sebagai seorang pejabat yang maha kuasa, tiba-tiba bisa
berubah menjadi seorang terdakwa .
Kalau dulu memiliki harta yang tak terhitung , dalam waktu semalam
dapat berubah menjadi orang yang tak punya .
Ketika jaman Sosai Mas Oyama masih bersama kita, keadaan rumah
tangga kyokushin terasa sangat solid dan metode-metode latihan
yang militan masih ada yang mau menjalankannya ,karena ada
bimbingan dari orang yang ahli dan hidupnya total untuk karate.
Namun setelah beliau tidak bersama kita lagi , sedikit demi sedikit
warna kyokushin mulai berubah . Dulu masih ada yang mau
menjalankan hidup khusus untuk kyokushin karate yang disebut uchi
deshi, sekarang sudah tidak ada yang mengadakan program uchi
deshi di organisasinya, kalau pun ada juga tidak seekstrim seperti
dulu . Gaya bertarung yang banyak menggunakan tendangan arah
bawah , sekarang sudah bervariasi dengan tendangan keatas dan
tendangan memacul sambil berguling badan . Dulu selama latihan
diminta bertahan agar tidak minum setitik airpun , sekarang menurut
penelitian secara ilmiah, penting sekali mengembalikan air tubuh
yang banyak terkuras lebih-lebih di Negara tropis agar tetap dapat
menjaga kondisi tubuh untuk melanjutkan latihan yang lebih lama .
Kalau dulu tidak ada pembagian kelas dalam setiap pertandingan ,
sekarang sudah diadakan pertandingan dengan pembagian kelas ,
meskipun tradisi tanpa pembagian kelas masih dipertandingkan .
Dulu tidak mengenakan pelindung badan, sekarang bagi anak-anak
dan putri diharuskan menggunakan pelindung . Dulu murni melatih diri melalui jalan budo karate ,
sekarang ada yang mencoba merangkap secara pribadi di gaya bertanding yang lain . Kalau dulu begitu
ada yang memilih jalan professional, maka Sosai Oyama langsung mengambil tindakan ; sekarang
sepertinya dibiarkan dan bahkan ada yang membaurkan antara kyokushin dengan gaya professional
dengan penuh kebanggaan . Dapat dipastikan, kalau seseorang sudah mulai bercabang pilihannya, maka
kematangannya dalam seni kyokushin karate pasti jauh merosot dan sudah tidak murni lagi . Ketika dia
sudah tidak berlaga karena usia , warna karate kyokushin hampir tidak berbekas selain sisa-sisa gaya
perkelahian yang dipelajari . “ Orang yang mengerti kumite belum tentu menguasai karate ;
sementara orang yang menguasai karate pasti bisa kumite . “
Kalau kita dapat memahami perubahan yang tidak mungkin terelakkan dimuka bumi ini , maka dalam
menghadapi terjadinya sebuah perubahan, kita tetap akan mampu mengendalikan diri dan
menyesuaikan keadaan . Perubahan akan terus menggelinding secara pasti dan kita yang berada
didalam harus siap menerima keadaan tersebut .
“ Berlatihlah dengan segenap hatimu untuk menciptakan semangat yang tinggi
agar mampu mengendalikan diri dalam situasi apapun “ .

Osu ,
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

SEMINAR KARATE DAN UJIAN SABUK HITAM
Penang - Malaysia , 15-16 Februari 2014
Sekitar 4-5 bulan yang lalu saya menemui tokoh-tokoh kyokushin karate di Penang-Malaysia yang
sudah mulai eksis ketika jaman Sosai Oyama masih hidup .Setelah mendengar Shin Kyokushin Karate
mulai beredar di Kuala Lumpur , mereka menjadi terusik ingin mengetahui lebih jauh tentang WKO
Shinkyokushinkai . Kebetulan mereka masih ingat saya karena jaman Guru mereka masih hidup ,
mereka sudah mengetahui saya adalah selaku pimpinan Kyokushin di Indonesia . Setelah Guru mereka
meninggal sekitar 20 tahun yang lalu , organisasi mereka menjadi tidak ada yang menjalankannya
karena masing-masing berjuang untuk masa depan . Sekarang mereka sudah menjadi orang yang mapan
dan ternyata roh kyokushin masih tersimpan dalam hati mereka , maka ketika mendengar Kuala
Lumpur mulai menggemakan Shin Kyokushin , hati mereka tergerak untuk bertemu dengan saya .
Tanggal 15-16 Februari 2014 , saya kesana untuk mengembalikan kemampuan mereka didalam
penguasaan teknik-teknik kyokushin karate dan sekali gus memberikan penghargaan tingkatan sesuai
kemampuan yang mereka miliki . Ada 8 orang yang memperoleh tingkatan Nidan dan 5 orang Shodan .
Ada satu senior mereka yang hingga hari ini masih dihormati sebagai seorang Guru (pengganti Gurunya
yang sudah meninggal) meskipun sudah invalid karena terkena penyakit berat bernama Sensei Tan Chin
Guan , diangkat menjadi Branch Chief untuk Cabang Penang-Malaysia .
Yang terkesan kepada saya adalah :
-. Rasa persaudaraan masih terjalin dengan baik meskipun sudah lama tidak latihan bersama .
-. Rasa hormat antara yunior dan senior masih terjaga dengan baik .
-. Semangatnya masih terpelihara dan nampak berkobar-kobar .
-. Mereka merasa mendapat banyak masukan dari Seminar Karate yang saya pimpin ,dan bahkan
mengharapkan ada kelanjutannya , khususnya dari cabang Kuala Lumpur yang juga bergabung dalam
Seminar ini langsung meminta diadakan lagi di Kuala Lumpur .
-. Saking semangatnya , mereka bersedia menjadi tuan rumah World Cup yad setelah Kazakhstan .
Saya merasa kita di Indonesia masih
kalah dalam hal kekompakan . Citacita juga tidak setinggi mereka yang
belum apa-apa sudah memiliki
keinginan kuat untuk memajukan
WKO Shinkyokushinkai dengan
mengadakan World Cup . WKO
Asia sungguh beruntung dengan
kehadiran Cabang Penang dengan
pengurus dan pelatih yang memiliki
dedikasi yang tinggi .

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
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 .
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 “

Kejuaraan Daerah WKO Shinkyokushinkai Indonesia
Se DKI Jakarta - Jawa Barat
Bekasi, Minggu, 23 Februari 2014
Rangkaian Acara
Minggu, 23 Februari 2014 bertempat di salah satu Gedung Futsal di Bekasi digelar Kejuaraan
Daerah Se-DKI-Jawa Barat. Kejuaraan ini diikuti oleh sekitar 85 atlet dari 13 Dojo yang berasal
dari wilayah DKI, Bekasi, Cibinong, Bandung dan Sukabumi yang terbagi dalam 12 kelas
kategori. Beberapa peserta diantaranya adalah warga Jepang yang berdomisili di Jakarta yaitu
sebanyak 3 orang di kelas junior dan 2 orang di kelas dewasa.
Acara diadakan secara sederhana dan gotong royong namun meriah dengan dukungan
semua warga, pembina, pengurus Pengda DKI dan Jabar serta para donatur yang sangat
bersemangat dan antusias dalam mensukseskan Kejurda ini.
Pukul 07.00 para peserta sudah mulai berdatangan dan bergotong-royong bersama-sama
menyiapkan arena, memasang matras, menata meja kursi, memasang banner/spanduk dan
menyiapkan segala perlengkapan pertandingan.
Pukul 08.30 setelah semuanya siap para peserta berkumpul untuk mulai melakukan gladi
bersih upacara pembukaan.
Pukul 09.00 semua peserta siap, upacara pembukaan dimulai, yang diawali defile peserta
dengan iringan “Mars Shinkyokushin” dilanjut kemudian dengan menyanyikan lagu Indonesia
Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia oleh Senpai Eko Nugroho,
Sambutan Ketua Pengda Jawa Barat yang karena berhalangan hadir sambutan nya dibacakan
oleh Sensei Madinah. Selanjutnya nya ikrar janji atlet yang di ikrarkan oleh Senpai Wisnu
Thomas. Upacara ditutup dengan doa/mokuso yang dipimpin oleh Senpai Eko dan kemudian
Kejurda dibuka secara rasmi oleh Sensei Madinah.
Pukul 09.30 seusai upacara diadakan peragaan teknik-teknik yang diperbolehkan dan dilarang
diperagakan oleh Senpai Wisnu dan Senpai Sinam dengan arahan Sensei Jesse Chandra.
Kemudian acara dilanjutkan briefing wasit dan juri yang dipimpin oleh Sensei Jesse Chandra.
Pukul 10.00 pertandingan dimulai yang di atur secara berurutan sedemikian rupa sehingga
berjalan dengan lancar hingga berakhir pada sekitar pukul 17.30.
Partai Pertandingan
Dari drawing yang disusun panitia, terbagi dalam 78 partai pertandingan yang diatur secara
berurutan sedemikian rupa sehingga memudahkan semuanya dalam penyusunan dan
pengaturan nya.

Di kelas junior tampak Dojo Al Anshor Cibinong yang diasuh Sensei Murad hampir
mendominasi semua kelas. Bisa dimaklumi, karena dojo Al Anshor mengirim peserta paling
banyak yaitu 25 peserta.
Beberapa partai yang jadi catatan panitia cukup bagus antara lain:
Kelas Putri 15 Tahun, Intan Aryani (Grand Bekasi) yang di babak awal tanpa kesulitan
menghadapi lawan nya dengan wazaari mawashi jodan di babak final harus mengakui
keunggulan Suhaibatul (Al Wathaniyah) yang tampil sangat agresif.
Kelas Bebas Dewasa Putri, sudah bisa diprediksi Angel (Pondok Indah) akan berhadapan
dengan Anita Rahayu (Al Anshor) di final. Dan untuk ke dua kali nya Anita harus mengakui
keunggulan Angel.
Di kelas 8 tahun putra, Riza Pahlevi (Al Anshor) tampil agresif di babak awal dengan
mengalahkan Kale Othake (Pondok Indah). Keduanya tampil agresif dan pertandingan
berlangsung seru dan seimbang. Di babak selanjut nya Riza mulus melaju ke final dan harus
berhadapan dengan Ruth Arunanda (Al Anshor). Kali ini Raza mendapat perlawanan keras
dari Ruth yang akhir nya memenangkan partai final kelas 8 tahun putra.
Di kelas 10 tahun putra, Kaichi Irie (Pondok Indah) tampil agresif dan lincah dengan body
moving yang sangat bagus untuk ukuran anak-anak. Di babak awal mendapat perlawanan
ketat dari M. Sopian (Al Anshor) dan bisa dilalui nya. Irie melaju mulus di final dan berhadapan
dengan Egy Pratama (Al Anshor). Di partai final berlangsung seru dan setelah melalui
perpanjangan akhirnya Irie memenangkan partai final kelas 10 tahun putra.
Di kelas 12 tahun putra, kekuatan peserta terlihat merata, dan masing-masing bertanding
dengan keras untuk bisa menjadi juara. Dan akhir nya Fahran Saifullah (Al Anshor)
memenangi partai final setelah bertarung ketat melawan Alvito Ragana (Grand Bekasi)
Di kelas 15 tahun putra, pertandingan berlangsung keras. Jaya (Citra) di babak awal harus
menghadapi perlawanan keras M. Sukma (Bina Siswa) dan M. Arif Wijaya (Al Anshor) dan
Daarusyi Gibran (Grand Bekasi) di semi final yang membuat nya tidak sanggup lagi bertanding
di partai final. Sehingga Fuad Kholil (Bina Siswa) yg melaju mulus dari babak awal tanpa
keringat menempai juara 1 kelas 15 tahun putra.
Di kelas 18 tahun putra, Budi Santoso (Muara Karang) yang menempati Juara 3 NSA Cup
tanpa kesulitan mengalahkan Raden Cakra (Bina Siswa), tapi di babak semi final harus
mengakui keunggulan Moses (Citra) setelah melalui pertarungan yang sangat ketat. Moses
akkhir nya menempati juara 1 setelah di final mengalahkan Ramanov (Muara Karang) dan
Budi Santoso harus puas menempati juara 3 setelah mengalahkan Andi Kusdian (Bina Siswa)
di perebutan Juara 3 – 4.
Di kelas Dewasa -65 kg, Wisnu Thomas (Grand Bekasi) juara 2 kelas -60 kg Kejurnas-16 di
Semarang berhasil mencapai final setelah menghadapi perlawanan keras di babak sebelum
nya. Di babak pertama mengalahkan Faisal (Bandung) dan di babak ke dua mengalahkan

Ryan Zul Achmad (Kemang) juara 3 NSA Cup setelah melalui perpanjangan. Di babak semi
final Wisnu harus berjuang ekstra keras melawan Faizal (Citra) dan memenangkan nya
setelah melalui 2 kali perpanjangan. Dari rangkaian pertarungan yang keras, penampilan
Wisnu ada peningkatan secara fisik dan teknik dibanding Kejurnas lalu, tapi ini membuat
Wisnu tidak sanggup lagi bertanding di babak final, sehingga membuat Lukman tanpa susah
payah menempati Juara 1 Kelas Dewasa -65 kg. Lukman di babak awal dengan mulus
mengalahkan lawan-lawan nya.
Di kelas Dewasa +65 kg, Ruslan Agung (Sukabumi) juara 3 Kelas +70 kg Kejurnas-17 di
Surabaya di babak awal dengan mudah mengalahkan Robi (Bina Siswa). Dan di babak semi
final harus bertarung ekstra keras melawan Hirotaka Fujioka (Pondok Indah). Ruslan berhasil
melaju ke final setelah melalui 2 kali perpanjangan. Hirotaka di babak sebelum nya dengan
susah payah berhasil mengalahkan Fachrul Reza (Bandung) yang walau dengan postur lebih
kecil tapi tampil agresif dan membuat Hirotaka sedikit keteter. Hirotaka menang karena
Fachrul kehabisan stamina tidak sanggup lagi melanjutkan babak perpanjangan yang ke-2. Di
Final, karena sudah bertarung habis-habisan di babak sebelum nya Ruslan tampil kurang
maksimal dan dengan mudah dikalahkan Deni Supriyanto (Hidayatullah). Di babak awal Deni
tanpa kesulitan mengalahkan Edi (Bandung) dan di babak semi final mendapat perlawanan
keras dari Irwan Wijaya (Citra) dan berhasil melaju ke final. Di perebutan juara 3 – 4 Hirotaka
tidak sanggup bertanding karena cidera yang dialaminya setelah melalui 2 kali pertarungan
yang sangat keras, dan membuat Irwan tanpa keringat menempati juara 3.
Di partai eksibisi kelas Senior +40 tahun, tampil 3 peserta yaitu Mahartono (Pondok Indah),
Haris Mulyono (Citra) dan Yoshihiro Irie (Pondok Indah). Ketiganya saling berhadapan dan
akhir nya menempatkan Mahartono sebagai juara 1, karena memenangkan 2 pertandingan,
dan Haris Mulyono menempati posisi 2 (1 kali menang dan 1 kali kalah) dan Yoshihiro Irie
menempati posisi 3 karena kalah dari 2 kali pertandingan.
Berikut daftar lengkap juara:
Kelas Putri 13 Tahun
1. Anisa Tri Dhea Maryanti (Al Anshor)
2. Desy Ayu Lestari (Al Anshor)
3. Pazri Puan Cahyani (Al Anshor)
4. Mauren Zahra Sukendar (Al Anshor)

Kelas Putri 15 Tahun
1. Suhaibatul (Al Wathaniyah)
2. Intan Nur Aryani (Grand Bekasi)
3. Nurul Ismania (Al Wathaniyah)
4.Esa Gina Salsabila (Al Anshor)

Kelas Putri 18 Tahun
1. Rica Nadilla (Al Anshor)
2. Tikra Minanda Putri (Al Anshor)
3. Mia Eka (Al Anshor)
4. Trias Yulianti (Al Wathaniyah)

Kelas Bebas Putri
1. Angelina Tjendra (Pondok Indah)
2. Anita Rahayu (Al Anshor)
3. Musrifah (Al Wathaniyah)
4. Wanda Pratiwi (Al Wathaniyah)

Kelas Putra 8 Tahun (max 25 kg)
1. Ruth Arunanda (Al Anshor)
2. Riza Fahlefi (SMP Al Anshor)
3. Aap Apriadi (Al Anshor)

Kelas Putra 10 Tahun (max 35 kg)
1. Kaichi Irie (Pondok Indah)
2. Egy Pratama MS (Al Anshor)
3. Aji Surohman (Al Anshor)

4. Hamdi (Al Anshor)

4. Frexsi Sunjoto (Grand Bekasi)

Kelas Putra 12 Tahun (max 45 kg)
1. Fahran Saifullah (Al Anshor)
2. Alvito Ragana DP. (Grand Bekasi)
3. Babel Ashraf (Grand Bekasi)
4. Wahyu Wijaya (Grand Bekasi)

Kelas Putra 15 Tahun (max 60 kg)
1. Fuad Kholil (Bina Siswa Utama)
2. Jaya (Citra)
3. M. Iqbal (Bina Siswa Utama)
4. Darusyi Gibran (Grand Bekasi)

Kelas Putra 18 Tahun (max 80 kg)
1. Moses (Citra)
2. Ramanov (Muara Karang)
3. Budi Santoso (Muara Karang)
4. Andi Kusdian (Bina Siswa Utama)

Kelas Putra Dewasa -65 kg
1. Lukman (Muara Karang)
2. Wisnu Thomas (Grand Bekasi)
3. Faizal (Citra)
4. M. Rohim (Grand Bekasi)

Kelas Putra Dewasa +65 kg
1. Deni Supriyanto (Hidayatullah)
2. Ruslan Agung (Sukabumi)
3. Irwan Wijaya (Citra)
4. Hirotaka Fujioka (Pondok Indah)

Kelas Putra Senior +40 Tahun
1. Mahartono (Pondok Indah)
2. Harris Mulyono (Citra)
3. Yoshihiro Irie (Pondok Indah)

KEJUARAAN ANTAR DOJO SE JAWA TIMUR
DI DOJO UNIVERSITAS MACHUNG
Vila Puncak Tidar – N-01 Malang
Tanggal 2 Maret 2014
Hari Minggu Tgl. 2 Maret 2014 dari dojo Kediri, dojo
Minang Surabaya, dojo Jember hadir pula dojo Madiun,
dojo Bendulmerisi Surabaya dan dojo Al Qoriah Surabaya
selain dojo Machung sendiri mengikuti kejuaraan antar
dojo sejawa Timur . Ini kali pertama dojo Machung
mengadakan kejuaraan patut diberi apresiasi atas usaha
karateka dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Machung
semoga dengan mengadakan even ini dojo Machung
semakin bertambah anggotanya dan semakin dikenal dan
mendatang bisa mengadakan acara yang lebih besar.
Dengan suasana gedung yang megah dan hawa sejuk kota Malang acara dimulai tepat pukul 10.00
dengan defile peserta, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, janji atlit, kemudian sambutan
ketua Panitia senpai Windy Fransisca, dari pihak rektorat Universitas Machung juga memberi sambutan
yang diwakili Wakil Rektor 1 , Bp. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc. Kemudian
sambutan dari Pengda Jawa Timur senpai I Made Sukartha sekaligus membuka acara kejuaraan antar
dojo . Hadir pula pengurus pusat senpai Bambang Soengging dan senpai Fransisca.
Kelas yang dipertandingkan yaitu kelas 65 dan kelas bebas hanya dua kelas tapi cukup meriah dan juga
usaha atlit-atlit pemula pun cukup gigih dalam bertanding dan penuh semangat untuk meraih
kemenangan.
Hasil akhir dari kejuaraan tersebut untuk :
Kelas 65 Kg :
Juara 1. Dimas Bagus
Juara 2. Vincent Edward
Juara 3. Abdul Jabar dari
Juara 4. Herman dari

dari dojo Kediri
dari dojo Minang Surabaya
dojo Kediri
dojo Minang Surabaya

Kelas Bebas :
Juara 1. Huda Dawam
Juara 2. Theofilus Gibbor
Juara 3. Fajri Ananda
Juara 4. Budi Raharjo

dari dojo Minang Surabaya
dari dojo Minang Surabaya
dari dojo Kediri
dari dojo Jember

Rapat Panitia Persiapan Kejurnas XVIII
Pada hari minggu, 2 Maret 2014
pukul
19.00
bertempat
di
kediaman
Senpai
Krismanto
salah seorang warga dojo Citra
diadakan acara syukuran atas
terselenggaranya Kejurda DKIJabar dengan sukses, aman dan
lancar. Acara ini dihadiri oleh
Sensei Budiman Sutanto sekalu
Ketua Pengda DKI, Sensei Jesse
Chandra, Sensei Hendry Yeung,
Senpai Amir kasan, Senpai Eko
dan beberapa warga dari dojo
Pondok Indah, Dojo Citra dan Dojo Muara Karang. Acara diawali dengan makan malam dan
ramah tamah, dan dilanjut kemudian denga rapat panitia persiapan Kejurnas XVIII yang
dipimpin langsung oleh Sensei Budiman. Harapan nya acara Kejurnas XVIII yang rencananya
akan diselenggarakan di Jakarta Minggu, 25 Mei 2014 nantinya bisa berlangsung dengan
sukses, meriah, lancar dan aman.
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

KEJURNAS SHINKYOKUSHIN KARATE KE-18
Penasehat

: Shihan Hary Sudjono,
Sensei Ruddy Haryanto,
Sensei Budiman Sutanto

Ketua
Ketua1
Sekretaris

: Sempai Eko D. Nugroho
: Sempai Mahartono
: Sempai Monang Tambunan,
Sempai Haris
: Sensei Budiman Sutanto

Bendahara

Seksi Pertandingan/Perwasitan

: Sensei Jesse Chandra,
Sensei Hendry Yeung,
Sensei Madinnah,
Sensei Murad,
Sensei Amir Kasan

Seksi Penginapan/Komsumsi

: Sempai Hadi, Sempai Rizki

Seksi lain2

: Sempai Angeline Kosim,
Sempai Lukman,
Sempai Bong Muk On

KEJUARAAN NASIONAL
SHINKYOKUSHIN KARATE KE-18
Jl. Pantai Kuta VI No.10, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Tel.021-6411422 / 0818.880328. Email : kejurnas18shinkyokushin@yahoo.com.

No.
Lampiran
Hal

: 1/SPengda/II/2014
Jakarta, 24 Februari 2014
: 2 Halaman
: Kejuaraan Nasional Shinkyokushin Karate ke-18 Di DKI Jakarta

Kepada Yth :
Pengurus Daerah
Shinkyokushinkai Indonesia
Di tempat.
Osu,
Sehubungan dengan Agenda yang telah ditetapkan untuk th 2014 Kejurnas Shinkyokushinkai ke 18
diadakan di Jakarta, untuk itu kami selaku panitia Kejurnas ke 18 mengundang seluruh warga
Shinkyokushinkai Indonesia untuk turut serta dalam Kejuaraan Nasional ke 18. Pemenang akan dikirim
ke Kejuaraan 15th Asia Open Shinkyokushinkai Karate Championship di Kuala Lumpur.
Kejurnas ke 18 ini akan kami laksanakan pada :
Hari
: Sabtu – Minggu – Senen .
Tanggal
: 24 – 26 Mei 2014
Tempat
: GOR Jakarta Barat Grogol
: Jl. Dr. Semeru No. 1
Adapun Kelas yang dipertandingkan sbb :
Kelas Dewasa
1. Kelas Dewasa < 65 kg
2. Kelas Dewasa < 75 kg
3. Kelas Dewasa < 85 kg
4. Kelas Dewasa > 85 kg
Kelas Putri
1. Kelas < 60 kg
2. Kelas > 60 kg
Ketentuan kejurnas Shinkyokushinkai ke 18:
1. Biaya peserta sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) meliputi biaya penginapan di
Jakarta selama 2 (dua) malam, Check in Hari Sabtu, tgl. 24 Mei 2014 jam 12.00 dan check out
hari Minggu, 26 Mei 2014 jam 12.00. Yang ingin langsung check-out pada tgl. 25 Mei 2014
agar memberitahukan panitia .
2. Makan disediakan sebanyak 5 kali yaitu Sabtu malam, Minggu pagi-siang-malam dan Senen
pagi.

3. Peserta Kejuaraan Nasional Shinkyokushinkai adalah untuk anggota Shinkyokushinkai Indonesia.
Warga negara Indonesia maupun Asing yang berdomisili di Indonesia. Pemenang yang akan
mewaliki Kejuaraan Asia Open dipilih hanya warga negara Indonesia.
4. Peserta dan official dimohon memberi informasi mengenai transportasi yang dipakai menuju
Jakarta agar panitia dapat menyiapkan transportasi dari penginapan ke tempat pertandingan.
5. Pendaftaran terakhir yang diterima Panitia adalah tanggal 14 April 2014.
6. Peserta Putri diwajibkan menggunakan Shin Protector dan Breast Supporter. Peserta Putra
Dewasa diwajibkan menggunakan Groin Supporter.
7. Jadwal acara terlampir.
Pendaftaran dapat dikirim langsung ke email Panitia, kejurnas18shinkyokushin@yahoo.com. Dan
pembayaran ke Rekening bank:
BCA No. 0843341460, a/n: Budiman Sutanto.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kedatangannya kami sampaikan terima kasih.

Eko D. Nugroho
Ketua Kejurnas 18
Hp. 0818997800

Budiman Sutanto
Ketua Pengda DKI
Hp. 081398883828

.........................

............................

JADWAL ACARA KEJURNAS SHINKYOKUSHINKAI INDOKESIA KE 18 Mei 2014
HARI

TANGGAL

WATU

Jumat

24-5-2014

10.00 - 15.00

Peserta mulai datang ke Penginapan untuk regristrasi

25-5-2014

17.00
19.00
19.30
20.30
06.30
07.00
08.00
09,00
09.30

Pengarahan kepada seluruh Peserta
Istirahat
Makan malam
untuk official dan pengurus pengda rapat (perwasitan)
Makan pagi
Menuju ke arena pertandingan.
Gladi bersih
Upacara pembukaan Kejurnas ke 18
Pertandingan

Sabtu

-

19.00
19.30
20.30
selesai
07.00
08.00
09,00
09.30
selesai

KIEGIATAN

Peserta ambil Meal Box dan mengatur waktu
makan sendiri .
16.00 - 16.30

Penyerahan trophi

19.00 - selesai Makan malam

Minggu 26-5-2014

06.00 - 07.00
07.00 - 12.00
-

Makan pagi
Acara bebas, check out time jam 12.00

Sempai Nokh Bologi sedang merintis dojo baru di Jayapura – Papua .
Setelah berhenti agak lama , dia kembali mencoba meneruskan pengembangan
Shinkyokushin Karate di wilayahnya .

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
Kejurnas Shinkyokushin Karate ke-18

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Foto 4x6 cm
Seragam dogi
1 lembar

Nama

:

Tanda Tangan :
Tanggal

Tanggal Lahir /Umur

:

Alamat

:

:

:
Dari Dojo

:

Dan/Kyu

Tinggi Badan

CM

Berat Badan

KG

Katagori yang saya pilih :

dengan ini menyatakan , bahwa saya bersedia :
1. Mengikuti kompetisi yang saya pilih.
2. Mentaati semua peraturan kompetisi yang berlaku.
3. Menghormati semua hasil keputusan perwasitan.
4. Melaksanakan kompetisi dengan sportif.
5. Menanggung semua akibat pada diri saya , baik secara phisik maupun mental spiritual, yang timbul dari
kompetisi ini,
6. Tidak menuntut kepada pihak panitia pelaksana terhadap segala sesuatu yang timbul dari akibat kompetisi
ini yang menimpa pada diri saya.
7. Untuk diperiksa test dopping apabila diragukan.
Pernyatan ini saya buat atas kemauan sendiri dan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun .

Mengetahui :
Coach/Team Manager

………………, ………………………….
Saya yang menyatakan ,

meter
ai
____________________

____________________

DAFTAR PESERTA KEJURNAS
Mohon setelah diisi dikirim kembali via email/ fax ke panitia kejurnas Shinkyokushin Indonesia ke 18

Daftar peserta kejurnas Shinkyokushinkai Indonesia ke 18
Pengda :
ATLIT
NO

NAMA

Tiba di Jakarta dengan transpotasi:

JENIS
KELAMIN

Kyu/ Dan

Tinggi

Ikut akomodasi Panitia
Berat

Kelas yg
diikuti

OFISIAL

PESERTA

YA

TIDAK

Umum  Pribadi

“ Kalau Anda ingin mengikuti 15th Asia Open Shinkyokushin Karate Championship pada tgl. 20
September 2014 di Kuala Lumpur , maka jangan melewatkan Kejuaraan Nasional Shinkyokushin
Karate ke-18 pada tgl. 25 Mei di Jakarta “ .
“ Kalau Anda ingin mengikuti 11th World Open Karate Championship pada bulan Oktober 2015 di
Tokyo-Jepang , maka jangan melewatkan 15th Asia Open Shinkyokushin Karate Championship “ .
Kesempatan terbuka buat siapa saja khususnya yang menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh .

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,-

