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Hubungan kerja yang harmonis membuka peluang berkreasi .……
Orang perlu diberi kebebasan untuk menentukan sikap sendiri agar
semakin mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab .
Saya senantiasa mendorong pada mereka yang sudah menyandang
tingkatan sabuk hitam agar lebih berani memberikan pertimbangan
dengan kasus-kasus yang timbul didojo atau diwilayahnya . Kalau ada
keraguan , biasanya didiskusikan , tetapi keputusan tetap ditangan
mereka . Dengan diberinya tanggung jawab , orang menjadi lebih
berhati-hati didalam mengambil keputusan . Dia akan belajar
mempertimbangkannya dari segala segi sebelum membuat keputusan .
Dengan demikian diharapkan semakin banyak muncul kader-kader
yang berpikiran dan bersikap dewasa serta semakin mandiri .
Saya juga selalu menyampaikan segala permasalahan yang ada di
perguruan agar mereka merasa dihargai dan merasa ikut memiliki
perguruan . Tidak ada yang ditutupi supaya masukan-masukan dari
mereka dapat saya dengarkan meskipun belum tentu selalu tepat .
Tentunya diskusi ini dapat terjadi ketika bertemu muka terutama
mereka yang sengaja mampir untuk menyapa saya .
Hubungan terbuka ini diharapkan dapat mencairkan tanda tanya yang
selama ini disimpan , dapat
membagikan pengetahuan dan
pengalaman secara langsung , membuat para kader Shinkyokushin
menjadi lebih tahu permasalahan , menimbulkan kepedulian terhadap
kelangsungan hidup perguruan.
Mereka yang telah bekerja keras dalam memajukan Shinkyokushin di
wilayahnya , sering terlibat dalam pemikiran dengan ide baru dan
secara aktif turun tangan mewujudkan kelancaran roda organisasi baik
di daerah maupun secara nasional , juga tidak luput dari pengamatan
saya .
Harapan saya , suasana yang sudah berjalan ini dapat terjalin hubungan yang lebih harmonis disamping
semakin mendewasakan para kader dan juga mendorong semakin banyak orang yang berani mengambil
peran dan tanggung jawab tanpa ada rasa tekanan batin .
Mereka bebas berkreasi tanpa ada tekanan harus tetap berada di perguruan . Kalau tidak sejalan atau
memiliki pemikiran sendiri , mereka boleh saja meninggalkan perguruan ini dan atau mereka yang sudah
meninggalkan perguruan ini dan kemudian merasa salah jalan dan bermaksud kembali ke perguruan ini ,
mereka tetap akan diterima dengan hati yang lapang . Kita ingin membina tumbuhnya karakter-karakter
yang baik, bukan hanya menekan orang demi kepentingan pribadi atau institusinya .

Dengan bersikap demikian kita sudah mencapai pada taraf bebas dari kekuatiran , memiliki kepercayaan
diri , serta memahami arti tujuan kehidupan ini .
Osu……

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

Selamat Berbahagia
Atas pernikahan

Hendra & Sisie
Putri sempai Luki F. Hardian dengan Ibu Wydia Naftali

Semoga hidup rukun hingga akhir hayat dikandung badan

Hampir seluruh Pengurus Pusat dan para Pelatih Jabar turut berbagi kebahagiaan bersama keluarga
sempai Luki F. Hardian

SEMINAR DAN UJIAN SABUK HITAM
Kuala Lumpur , 15-16 Agustus 2015
Tanggal 15 Agustus 2015 tiba di Kuala Lumpur langsung menuju Club House memberikan latihan
khususnya mereka yang bermaksud mengambil tingkatan sabuk hitam .
Dari cabang Penang tidak ada yang siap sehingga hanya 4 peserta dari Kuala Lumpur .
Dengan semangat yang gigih , mereka sudah menguasai dengan baik semua persyaratan Kata melalui
video , sehingga tidak banyak kesulitan untuk membenarkan bagian-bagian yang salah .
Esok hari pukul 10.00 waktu Kuala Lumpur , ujian dimulai dengan dipimpin sensei Chung melakukan
kihon, ido kihon dan kata sesuai tingkatan untuk Nidan . Semua dapat melaluinya denegan baik dan
tidak menunjukkan kelelahan yang berarti . Karena semua dinyatakan berhasil maka dapat melanjutkan
ke sesi Kumite . Ada beberapa anggota yang diminta untuk menjadi sparring kumite karena terlalu
sedikit jumlahnya . Mereka tetap harus melaksanakan 10 kali kumite tanpa kecuali . Dengan sisa
kekuatan yang masih ada akhirnya semua dapat melewati ujian kumite dengan baik dan semua
dinyatakan lulus ke Nidan .
Pada kesempatan ini ada seorang senior yang dulu malang melintang membantu Kyokushin Singapore
melatih dimana-mana . Hidupnya selama 11 tahun hanya dimanfaatkan untuk membuka dojo –dojo
hingga luar negeri diwilayah Asia . Namun demikian , dia tidak diperlakukan dengan layak, bahkan
tingkatan Dan 2 yang diperoleh hanya diserahkan sabuk nya, sementara sertifikat tetap ditahan agar
dapat mengendalikan dirinya . Orang ini sangat terluka dan akhirnya mengundurkan diri dari dunia
karate dan hidup sebagai tukang gigi . Ternyata keuletannya di dunia karate membawa dirinya berhasil
di dunia usaha , dan kini hidupnya cukup makmur dan memiliki rumah yang besar di provinsi PerakMalaysia .
Ketika mendengar saya akan menguji di Kuala Lumpur ,dia khusus datang menemui saya karena
memang sudah saling kenal sejak dulu. Setelah selesai latihan , dia mencurahkan seluruh beban
pikirannya kepada saya dan menyatakan ingin kembali melanjutkan latihan di bawah Shinkyokushin .
Terus terang , apa yang dialami oleh dirinya ada juga yang mirip dengan apa yang saya alami pada awal
muncul saya di karate .
Saya membesarkan hatinya dan mendorong dia untuk bangkit kembali dan lupakan masa lalu . Tidak
lama lagi Malaysia akan bertambah satu cabang baru di Perak . Dia bernama Steven Tan Boon Keat .

Sempai Steven Tan ada di sebelah kanan shihan J.B. Sujoto

SEMINAR KARATE DI TRIVANDRUM INDIA.
Rencana menghadiri Seminar Karate dan Dan Test di Trivandrum terpaksa dibatalkan karena kendala
Visa . Semula dikatakan dapat mengurus Visa pada saat tiba. Ternyata ketika di Changi Airport pada
saat check-in, mereka tidak berani memberikan boarding pass tanpa menunjukkan surat jawaban dari
pemerintah India yang menyetujui permohonan visa pada saat tiba . Untung shihan Nagashima turut
hadir disana sehingga acara tetap berjalan tanpa kehadiran saya ………………………………..

RENCANA JADWAL ACARA 2015
13-14 Juni : Latihan Khusus Kata bagi para Pelatih wilayah
Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta di dojo Bandungan .
15-17 Agustus : Seminar & Dan Test di Kuala Lumpur , Malaysia .
20-23 Agustus ; Seminar & Dan Test di Trivandrum-Kerala, India
3 - 4 October : the 2nd KWU World Championship, Khabarovsk, Russia.
29 Okt – 2 Nov : 11th World Open Karate Championships di Tokyo .
3 - 5 Nov : Seminar Karate & Dan Test di Fuji-Midori no Kyuka Mura
“ 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 )

Hot News !!!!
Bulan Juni 2016 , The 16th Asia Open Karate Championship akan dilaksanakan di Korea .
Kejuaraan ini merupakan tempat untuk seleksi memilih wakil WKO Asia dalam World Cup ke-6
pada tahun 2017 di Astana, Kazakhstan .
Untuk kali ini akan dipertandingkan dengan kategori sebagai berikut :
MALE : - 65 Kg, -75 Kg, - 85 Kg dan + 85 Kg .
FEMALE : - 50 Kg, - 55 Kg, - 60 Kg, dan + 60 Kg .
Sehubungan dengan itu , maka Kejuaraan Nasional ke-19 atau kemungkinan pelaksanaan Indonesia
Open ke-5 pada Maret tahun 2016 akan diadakan pemilihan calon-calon peserta World Cup ke-6
yang akan dipertandingkan dalam Kejuaraan Asia ke-16 di Korea .
Bagi mereka yang penasaran karena mengalami kekalahan dalam Indonesia Open ke-4 , agar
mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk membalas kekalahannya dalam Indonesia Open ke-5
( kalau jadi dilaksanakan ) atau bertanding semaksimalnya dalam Kejurnas ke-19 .
Tunjukkan NYALI nya kalau tidak ingin disebut tidak punya Nyali ……………

========= 22-24 Januari 2016 : HUT ke-34 WKO Shinkyokushinkai Indonesia ========
Seluruh Pelatih / Pengurus / Sabuk Hitam daerah, cabang, dojo diharuskan menyumbang
Demonstrasi Karate di atas pentas . Semua diberi kesempatan yang sama untuk memperagakan apa
saja dan oleh siapa saja dari setiap Daerah . Kegiatan ini akan direkam dengan baik dan
diperuntukkan bagi penerbitan Buku Kenangan pada HUT ke-35 tahun 2017. Semua unsur daerah
dan personal yang telah turut membesarkan Perguruan ini akan tersimpan dengan baik pada buku
kenangan yang akan merupakan rekaman perjalanan sejarah .
Sebagai konsekuensinya : mulai hari ini , semua harus mulai mengembalikan performanya yang
terbaik . Mengulang peragaan Kata yang sudah lama ditinggal atau keterampilan lain . Memperkuat
kembali bagian anggota tubuh yang mungkin ingin diperagakan. Berkumpul kembali seluruh
Pengurus dan Pelatih untuk menyusun formasi demonstrasi . Membagi-bagikan tugas kepada setiap
cabang yang berada di wilayahnya . Dengan demikian kepedulian sesama dapat ditingkatkan
kembali demi persatuan di Daerah .
Acara tunggal : Ramah Tamah dan Demo .

Silsilah Kyokushin ini cukup akurat. Untuk tambah wawasan supaya jelas dimana kamu berada .

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

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
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,-

