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Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang , akhirnya akan
menjadi sebuah kebiasaan . Masyarakat akan menganggap sesuatu
yang wajar karena sudah terbiasa menyaksikannya . Misalnya apa
yang dilihat di televisi mengenai kelakuan kasar atau kurang sopan
yang diperlihatkan , lama kelamaan , orang menjadi terbiasa apabila
menyaksikannya di kehidupan nyata . Kebudayaan luar yang
menganggap tidak bermasalah kalau duduk dengan kaki dilipatkan
keatas pada kaki lainnya ketika berbicara berhadapan dengan yang
lebih tua , dianggap biasa-biasa saja . Akhirnya ditiru oleh kita yang
bahkan menganggap kuno kalau mempersoalkannya . Tata krama
timur yang menganggap hal tersebut kurang sopan ,dianggap mereka
sudah ketinggalan , tidak modern .
Begitu juga dalam hal merokok . Ketika anak muda dibiarkan meniru
kelakuan orang tua merokok didepan umum , lama kelamaan ,
mereka menganggap biasa-biasa saja kalau merokok apalagi kalau
sudah bisa mencari uang sendiri .
Perbuatan menyuap juga sudah merupakan hal biasa bagi masyarakat
karena praktek suap sudah terjadi dalam segala bidang terutama
menghadapi kekuasaan yang enggan melayani . Supaya mendapat
kemudahan atau dipercepat, maka terjadilah penyuapan pada petugas
yang memiliki kekuasaan untuk membantu memperlancar . Hal yang
kecil ini juga terbawa dalam skala besar , sehingga korupsi di negara
kita menjadi marak dan merupakan hal yang biasa .
Pokoknta
setiap jasa (harusnya pelayanan) yang sudah diselesaikan harus
diimbangi dengan pemberian sesuatu.
Melihat pengaruh kebiasaan begitu besar , maka amat penting bagi kita untuk menerapkan kebiasaan
yang baik dalam keluarga kita termasuk dalam perguruan shinkyokushin karate . Kita sangat
menekankan sikap yang benar pada para pengikut shinkyokushin karate .
Etika dalam dojo maupun sehari-hari , kedisiplinan , kejujuran , tanggap dalam menghadapi keadaan ,
menghargai orang lain , rendah hati , semangat untuk menaklukkan kelemahan diri dan teguh dalam
pendirian . Bertemu memberikan salam dengan “osu” , menyalami dengan kedua telapak tangan ,
menyebut predikat yang melekat pada senior yang diajak bicara , memelihara semangat dan optimisme
dalam segala keadaan , berbicara apa adanya dan sesungguhnya , selalu menunjukkan sikap siap
membantu , menjaga kesantunan . Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang ini akan
membentuk kepribadian kita dan akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari . Dalam karate , baik phisik,
mental , moral dan budi pekerti diperhatikan dengan baik untuk menghasilkan manusia yang berkualitas.
----- Karate dimulai dan diakhiri dengan kesopanan ----Osu……

J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

Message from WKO President (September & October 2014

Dear Branch Chiefs and Contacts,
Pertama-tama, saya ingin memulai pesan saya dengan mengungkapkan penghargaan saya kepada anda
semua atas dukungan hangat Anda untuk organisasi kita. Sekarang musim gugur di Jepang, dan cuaca
lebih menyegarkan dan cocok untuk pelatihan.
Berbagai turnamen internasional diadakan dalam 1 bulan setelah akhir Agustus, dan saya sangat
menikmati Karate Dream Cup 2014 International Championship (23-24 Agustus, Jepang), Mas Oyama
Memorial Cup 2014 (September 6, Hongaria), dan Asia Open (September 20, Malaysia), dan setiap
peristiwa meninggalkan kenangan khusus di hati saya.
Untuk setiap turnamen, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya yang mendalam kepada petarung
untuk usaha keras mereka dalam mempersiapkan kompetisi, dan untuk semangat tingkat tinggi, teknik,
dan kekuatan fisik masing-masing ditampilkan pada acara besar. Saya juga ingin menyampaikan rasa
hormat dan penghargaan kepada penyelenggara turnamen, atas kerja keras mereka dalam
mempersiapkan dan penyelenggaraan acara, melalui kerjasama yang erat dengan masyarakat setempat.
1626 pesaing dan 29 kelompok (Kata) dari 14 negara berpartisipasi dalam Dream Cup, dan turnamen ini
telah berkembang menjadi salah satu peristiwa karate fullcontact yang terbesar yang diadakan di dunia
tahun ini, dengan anak-anak hingga para manula bertarung untuk gelar di 69 kategori .
Mas Oyama Memorial Cup diadakan untuk menandai ulang tahun ke-20 kematian Sosai Oyama, dan
dengan peserta tingkat tinggi dari berbagai daerah di dunia, termasuk dari kelompok-kelompok nonKyokushin seperti Ashiharakaikan dan JKJO, ini adalah turnamen mendekati Kejuaraan World Cup,
dalam hal ukuran dan kualitas. Sebuah pelatihan peringatan juga digelar selama kunjungan ini, dan
semua peserta memberikan yang terbaik dalam pelatihan ini, sambil mengingat memori khusus dengan
Sosai. Saya berharap bahwa Kiai kita mencapai Sosai di surga. Saya ingin menyampaikan penghargaan
yang tulus kepada Country Representative Jozsef Kaloczi dan Ketua Komite Eksekutif Janos Zsuga
untuk pengabdian mereka dan usaha keras untuk menyelenggarakan acara peringatan ini.
Kejuaraan Asia Open merupakan turnamen energik, menunjukkan perkembangan pesat dari Asia Region.
Karena upaya keras dari Anggota Dewan WKO , JB Sujoto, jumlah negara yang berafiliasi untuk daerah
ini meningkat dengan cepat, dan momentum positif ini terlihat di turnamen ini. Lebih dari apa pun, saya
merasakan tekad yang kuat dan semangat dari Kepala Cabang, untuk membuat WKO organisasi terbaik
di dunia. Tingkat persaingan meningkat dengan kecepatan tetap, yang dipimpin oleh Kazakhstan.

Perkembangan positif dari daerah tampaknya memiliki efek positif pada organisasi yang sebenarnya dari
acara tersebut. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya yang mendalam untuk Cabang Kepala Kin
Meng Chung untuk mengatur turnamen ini. Saya berharap untuk pengembangan lebih lanjut dari Asia
Region.
WKO, dengan pelatihan dojo harian anggotanya sebagai landasannya, menyelenggarakan berbagai
turnamen sebagai panggung untuk bertarung dari hasil pelatihan tersebut, dan sebagai panggung untuk
mengumumkan secara luas dan menampilkan kegiatan kita kepada masyarakat. Melalui kegiatan yang
stabil seperti itu, kita menyatakan misi kita dari kontribusi sosial, mendidik pemuda , dan pertukaran
internasional, dan kita sangat ingin memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Untuk berterima
kasih kepada orang lain, dan memahami makna dan nilai kehidupan manusia. Bagi individu, masingmasing unik dan penting di dunia, untuk menghubungkan satu sama lain dalam lingkaran cinta. Kita
sedang melihat brutal, gambar mengerikan dari sengketa daerah di dunia melalui media. Kita ingin
menegaskan kembali tekad kita untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, melalui
penguasaan pikiran Budo melalui promosi kita di seluruh dunia Karate Full Contact , yang diwariskan
oleh Sosai Oyama.

OSU

Kenji Midori
WKO President

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
05-07 September : Hungarian Mas Oyama Memorial Cup 2014 di Siófok-Hungaria .
18-22 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 .
Direncanakan mengundang instruktur dari Sohonbu Tokyo .
Mei : NSA-911 Cup ke-2
Juli : Indonesia Open 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 “

DOJO DENPASAR-BALI KEMBALI BERDENYUT
Setelah dinyatakan kembali aktif beberapa bulan yang lalu , dojo Denpasar melakukan ujiannya yang
pertama . Meski semua berusaha meluangkan waktu dalam memajukan dojo Denpasar , masih banyak
kendala yang harus dilalui . Namun demikian , tahun depan cabang Denpasar menurut rencana akan
diberi tugas melaksanakan Indonesia Open ke-4 sekitar bulan Mei 2015. Semoga setelah acara besar ini
terlaksanakan , Bali kembali akan menjadi salah satu pilar Shinkyokushin Karate .

D’LIGHT DOJO
Berikut ini kami informasikan bahwa Dojo D'Light telah kembali dibuka setelah sebelumnya vacum
selama 1 tahun dikarenakan sesuatu & lain hal dari pihak Manajemen sebelumnya.
Pembukaan Dojo D'Light mendapatkan dukungan dari owner D'light sendiri yang meminta untuk
dibukakan kembali latihan di tempat tersebut.
Kami semua menyambut baik & positif hal tersebut. Warga lama pun terpanggil untuk kembali berlatih
setelah hampir 1 tahun menunggu info baik.
Dojo ini pun menjadi wadah baik bagi warga Shinkyokushin karate/Kyokushin Karate yang sudah
cukup lama tidak aktip untuk bisa berlatih atau aktif kembali di Dojo D'Light.

Jadwal latihan Dojo D'Light adalah sbb :
Hari/jam
: Selasa, 19:00 sd 21:00
Terima kasih, Osu!
Regards,
Jesse

“ Memiliki banyak anggota itu perlu , tetapi memiliki anggota yang berkualitas jauh lebih penting “
“ Sosai mengatakan , lebih baik tumbuh menjadi seperti seekor burung elang yang gagah berwibawa
daripada bergerombolan seperti burung gereja yang banyak suara “ .

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,-

