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Pinter dan Jujur…………..
Pada awalnya orang akan lebih memilih orang pinter dalam
mempekerjakan seorang karyawan . Namun seiring dengan ber
jalannya waktu dan perkembangan usaha , orang mulai merasakan
lebih membutuhkan orang jujur daripada orang pinter . Orang jujur
lebih dapat diharapkan pengabdiannya sehingga majikannya dapat
menjalankan usaha dengan lebih tenang, lebih teratur . Sementara
orang pinter selalu melihat peluang dan dengan mudah dapat
meninggalkan perusahaanya atau menimbulkan masalah bagi
majikannya . Tentunya tidak selalu harus demikian ; itu hanya
gambaran umum bagi majikan-majikan yang sudah mapan dan sudah
mengalami keluar masuk banyak karyawan pinter diperusahaannya .
Sesungguhnya tidak ada yang salah apabila orang pinter bekerja
untuk lebih maju asal tetap menggunakan hati nurani . Kepinterannya
digunakan untuk memperjuangkan demi kepentingan orang banyak
bukan demi kepentingan diri sendiri . Orang menjadi respek
terhadap mereka yang berkarya untuk kemajuan yang bisa dirasakan
banyak orang . Terhadap perjuangan orang-orang demikian ,
biasanya akan memperoleh dukungan kanan kiri dengan suka rela .
Sebaliknya terhadap orang yang menggunakan kepinterannya,
kepiawaiannya , untuk memenangkan sebuah perjuangan dengan
akal licik hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri , tentu akan
memperoleh cibiran orang banyak . Harga dirinya semakin merosot
dan biasanya orang tersebut sudah tidak peduli lagi , asal
kepentingannya tercapai .
Bagi orang luar karate, mungkin kita masih dapat memahami . Tetapi apabila orang-orang yang sudah
mendalami budo karate secara cukup lama dan dibawah bimbingan yang benar , sangat disayangkan
kalau tiba-tiba merendahkan diri demi hanya sekedar untuk dianggap pinter dalam memainkan akal licik.
Perjuangan shihan Midori dalam membawa karate fullcontact masuk kedalam Olimpiade, nampaknya
sedang menghadapi orang-orang licik yang pinter dan tidak merasa malu dengan menggunakan segala
cara ,bahkan merendahkan diri demi agar nampak pinter padahal sesungguhnya hanya sekedar
dimanfaat orang lain . Biasanya orang munafik seperti demikian tidak akan bertahan lama karena sudah
mengotori hati nurani sendiri dan segera akan berbenturan dengan orang yang memanfaatkannya .

Osu……

J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

RENCANA JADWAL ACARA 2015
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 “

Catatan kecil :
Dalam kesempatan mengunjungi beberapa dojo dan berdialog dengan para pelatih
, sempat mendengar
kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka khususnya yang masih memiliki kesibukan lain selain melatih .
Kadang-kadang harus keluar kota sehingga tidak dapat memberikan latihan di dojo . Ada yang cukup jeli mencari
jalan keluar dengan meminta beberapa anggota yang dinilai lebih cepat menangkap pelajaran dan memiliki bentuk
teknik yang lebih baik . Cara-cara yang harus diambil dalam keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk
minta bantuan pelatih lain, khususnya bagi para pelatih yang sedang merintis dojo atau cabang baru , dengan
cara menunjuk anggota sendiri dapat menjadi solusi .
Namun demikian , akan terlihat lebih mudah kalau si Pelatih memberikan catatan tentang bahan-bahan pelajaran
yang harus diberikan sehingga tidak ada kebingungan dan terasa tetap lancar . Begitu pelatih sudah hadir di dojo
kembali , perlu segera di rapikan sekiranya masih ditemukan teknik yang kurang tepat . Dan jangan terlalu lama
atau terlalu sering ditinggal kalau tidak ingin kehilangan anggotanya sama sekali . Selain agar kegiatan latihan di
dojo tidak terhenti , juga memberikan pembinaan anggota tadi sejak dini . Kalau mereka dapat bertahan …saya
yakin orang – orang tsb pasti akan menjadi kader selanjutnya .

9 April 2015 :
Dojo Citra Jakarta melaksanakan ujian triwulan 1. Ujian kali ini ada 3 anggota yang mencoba untuk
mengambil tingkatan sabuk hitam . Sempai Haris Mulyono , sempai Muk On dan sempai Irwan Widjaja
yang sudah cukup lama menjalankan latihan dan memberanikan diri mengikuti Tes . Ujian dipimpin
Sensei Jesse Chandra, Sensei Budiman Sutanto dan Sensei Amir Kasan, sedangkan sempai Albert Hadi
yang memimpin latihan .
Diantara ketiga peserta ini ,sempai Haris termasuk yang paling tua yakni umur 51 tahun . Meskipun
demikian, kemauan kerasnya tidak menunjukkan dirinya tua, bahkan dapat mengimbangi mereka yang
masih muda . Mereka tetap harus menempuh semua persyaratan , seperti Kumite 10 kali, push-up 50
kali dan Squat Jump 100 kali . Semua ini dapat dilalui dengan baik meskipun cukup melelahkan .
Bersamaan ujian ini juga diikut sertakan ujian Kyu yang terdiri dari 7 orang .
Dalam pengumuman yang dibacakan sensei Budiman Sutanto selaku Ketua Pengda DKI Jakarta, ketiga
peserta ujian tingkatan DAN , dinyatakan lulus semua dengan baik .
Selamat bagi mereka yang sudah berhasil dan semoga tetap semangat menjalankan latihan secara rutin .
Dilaporkan oleh : Sensei Jesse Chandra .

Latihan yang dimulai sejak usia muda pasti akan
terbentuk lebih baik dan lebih sempurna .

Shinkyokushinkai Palembang juga mengadakan ujian dibawah pimpinan sensei
Ruddy Haryanto:
Dojo Palembang yang relative masih baru , sudah melakukan ujian triwulan 1 tahun 2015 . Karena
semua adalah karyawan , maka ujian dilakukan pada waktu yang berbeda . Ada yang pagi dan ada yang
malam hari .

Joint Announcement of the World Karate Organization
Shinkyokushinkai (WKO)and the Kyokushin World Union (KWU)
2015 年 4 月 30 日 news

Today, April 29th 2015, in Moscow,
in the Government House of the
Russian Federation, the meeting
of the president of the World Karate
Organization Shinkyokushinkai Mr.
Kenji Midori and the co-chairman of
the World Kyokushin Union, Vice
Prime
Minister
of
Russian
Federation Mr. Yury Trutnev took
place.

The two sides exchanged views on the state of development of Kyokushin karate as a full-contact style
of karate in the world and the prospects of its promotion in the international Olympic movement.
The sides confirmed their intention to seek the inclusion of karate in the Olympics, based on 2 rules –
the competition combats by non-contact rule and the competition combats by full-contact rule.

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.150.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.100.000,-

