Jadwal Latihan:
¨

Sabtu, 14:30 – 17:00 WIB
Sekolah Jepang Surabaya (SJS)
Jl.Ketintang Seraten, Kel.Ketintang, Kec.Gayungan, Surabaya 60231 (depan Samsat B Ketintang)

¨

Rabu, 19:00 – 22:00 WIB -> intern/khusus bogu user/invitational
Gedung BAPSI, kampus ITS Surabaya
Jl. Raya ITS – Sukolilo, Surabaya.

¨

Kamis, 13:30 – 16:30 WIB -> intern/khusus bogu user/invitational
Gedung F lt. 2 kampus Unitomo Surabaya.
Jl. Semolowaru 84 Surabaya 60118

¨

Minggu, 08:30 – 12:00 WIB
Plasa dr. Angka Gedung BAAK, kampus ITS Surabaya
Jl. Raya ITS – Sukolilo, Surabaya.

Persyaratan-persyaratan:
o

Mengisi dan menandatangani formulir keanggotaan Suroboyo Kenyuukai.

o

Melampirkan 2 (dua) buah foto berwarna ukuran 3 x 4 cm.

o

Membayar Iuran Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan Suroboyo Kenyuukai.

o

Iuran Keanggotaan merupakan Iuran Bulanan yang harus dibayar setiap bulannya.

o

Jenis iuran yang harus dibayarkan
• Pendaftaran

: Rp. 50.000, -

• Keanggotaan

: Rp. 20.000, - tiap bulan

Untuk pendaftaran, iuran keanggotaan 3 bulan pertama dibayarkan di muka.
Semua biaya harus dibayarkan sebelum menjalani latihan penuh ke Suroboyo Kenyuukai.
o

Prosedur pembayaran
• Iuran keanggotaan jatuh tempo pada minggu ke-1 (satu) dari setiap bulan.
• Tunai, di dojo: Mbak Anik.

Etika Dojo Suroboyo Kenyuukai
1.

Tempat latihan disebut DOJO.

2.

Ketika masuk atau keluar dojo, ingat untuk membungkuk, atau REI.

3.

Jangan terlambat. Hal ini menunjukkan keseriusan anda dalam berlatih dan belajar. Jika terlambat
berarti anda meremehkan proses latihan. Bersiaplah menerima konsekuensi dari keterlambatan anda.

4.

Membantu membersihkan dojo dan mempersiapkannya untuk latihan. Anda harus merasa malu jika
senpai/senior atau sensei melakukannya tanpa Anda.

5.

Membantu membuka dan menutup jendela sebelum dan sesudah latihan.

6.

Tidak diperbolehkan memakai sepatu atau alas kaki lainnya di dojo jadi harap ingat untuk menaruhnya
di tempat yang telah disediakan dengan rapi.

7.

Sangat penting untuk menanggalkan aksesoris maupun perhiasan. hal ini untuk keselamatan anda
sendiri dan orang lain.

8.

Pastikan alat komunikasi apa pun dalam kondisi non-aktif atau aktifkan kondisi sunyi (silence mode)
jika diperlukan.

9.

Selalu ingat bahwa dojo SJS berada di dalam lingkungan SJS. adalah properti dari SJS bukan properti
Suroboyo Kenyuukai. Tidak semua fasilitas bisa digunakan, dan gunakan dengan bijak. Jika tidak tahu
tanya ke senior.

10. Para guru, sensei, adalah instruktur paling senior di dojo. Hormati mereka semua.
11. Senior, senpai, ada untuk membantu Anda, kenali mereka.
12. Kendo tidak menampilkan grade/tingkatan/sabuk seperti seni bela diri lain. Ini adalah tanggung
jawab anda pribadi semua anggota di dojo, juga untuk mengetahui mana senpai dan mana sensei.
13. Jangan menyentuh BOGU atau pedang shinai siapa pun di dojo. Hal ini dianggap sangat tidak sopan.
14. Jangan melangkahi, menginjak, menendang, atau memindahkan shinai orang lain. Sebaliknya cari jalan
lain atau meminta izin untuk memindahkan shinai jika perlu.
15. Biasanya tidak sopan untuk lewat di depan seseorang yang memakai bogu saat duduk. Mereka adalah
anggota senior atau sensei di dojo. Silakan lewat di belakang mereka, tapi jika ruang tidak mengizinkan,
lewat di depan dengan sedikit membungkuk sambil mengucapkan "excuse me", "permisi", atau lebih
baik lagi mempelajari istilah Jepang.
16. Bersikaplah sopan.
17. Ketika berbaris, silahkan berbaris sesuai dengan tingakatan (lebih senior di kanan) dengan
kohai/pemula sebelah kiri. Kalau satu barisan tidak cukup silakan buat barisan baru di belakang
senpai/pemakai bogu.
18. Kondisi di dojo sjs dapat membuat dehidrasi. Harap ingat untuk minum banyak air sebelum, selama,
dan sesudah latihan.
19. Konsentrasi setiap saat. Hal ini sangat penting karena Anda berada di sana untuk belajar. Jika anda
selalu menanyakan kembali kepada sensei hal yang telah beliau ajarkan, maka Anda tidak hanya
membuang-buang waktu beliau, tapi waktu teman Anda. Maka gunakanlah dengan sebaik mungkin.
Fokus.
20. Sebagai sebuah seni bela diri Jepang, istilah yang digunakan tentu dalam bahasa Jepang. Pelajarilah.

21. Belajarlah untuk memakai bogu dengan cepat. Tidak sopan membuat orang menunggu, terutama sensei.
22. Shinai itu bukan mainan. Jangan bermain-main dengan itu. Shinai mewakili jiwa Anda, hormati shinai
dan diri sendiri.
23. Periksa shinai anda sebelum latihan dimulai, apakah aman untuk digunakan. Teman di dojo juga akan
lebih menghargai anda karena shinai yang terawat, dan hal ini adalah hal yang vital karena
menyangkut keselamatan.
24. Bagian-bagian dari bogu adalah men(helm), do(dada perut), kote (sarung tangan), tare (pangkal paha).
Baju dan celana latihan disebut gi dan hakama.
25. Praktikkan apa yang diajarkan, tidak lebih. Jika Anda belajar cara lain yang menurut anda baik -simpan
untuk diri sendiri-.
26. Tiap sensei berbeda, dengarkan dan lakukan apa yang mereka katakana. Jangan berdebat dengan
sensei.
27. Jika Anda melakukan mawari-keiko dan merasa lelah, dengan sopan minta ijin kepada pasangan Anda
untuk istirahat.
28. Jika pada saat melakukan jikeiko dan merasa kelelahan, maka mintalah dengan sopan kepada pasangan
anda agar anda dapat melakukan pukulan ippon (1 poin) atau kirikaeshi (serangakaian suburi) untuk
mengakhirinya.
29. Jangan pernah memberikan instruksi ke orang lain kecuali jika Anda telah diperintahkan untuk
melakukannya oleh sensei. Hal ini penting untuk membiarkan mereka belajar mengobservasi dan
meningkatkan kecepatan reaksi mereka. Mereka akan belajar lebih cepat dengan langsung praktik
daripada harus diberitahu.
30. Dikarenakan kondisi dojo, maka melepaskan men pada saat keiko/latihan bagi yang memakai bogu
adalah diperbolehkan. Namun harap diingat untuk segera memakainya kembali sesudahnya. Minum
jika diperlukan. Lakukanlah tanpa mengganggu proses latihan. Dilarang makan di dalam Dojo. silakan
makan di luar, tapi jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya.
31. Adalah tidak sopan menunjukkan atau menampakkan telapak kaki ke dalam dojo.
32. Bantu bersihkan dojo setelah latihan.
33. Adalah tidak sopan pulang terlebih dahulu sebelum sensei.
34. Harap selalu diingat bahwa peraturan dari tiap-tiap dojo adalah berbeda dan sangat mungkin terdapat
bentuk-bentuk latihan yang berbeda pula. Pelajarilah aturan-aturan dojo tersebut dengan menanyakan
langsung atau mengikuti yang dilakukan oleh anggota lainnya. Tindakan kita mencerminkan dojo dan
sensei kita sendiri. Juga jangan melakukanhal yang memalukan.

Suroboyo Kenyuukai
SURABAYA KENDO CLUB

Application Form for Associate Membership
(Please complete all fields and in BLOCK letters)

Photo
Required
3 x 4 cm

Registration Number

Full Name
Place & Date of Birth (DD/MM/YYYY)
Gender
ID Number (KTP/ SIM/ Passport)

Male

Female

Organization Name (Company, School, etc)

Address
Telephone

Home
Office/ School
Home
Office/ School

Mobile Phone
E-mail Address
v Saya dengan ini menyatakan bahwa informasi pribadi di atas adalah benar dan jujur.
v Saya dengan ini juga menyatakan bahwa saya bukan anggota organisasi kendo lainnya
serupa di Indonesia yang tidak terkait dengan Suroboyo Kenyuukai.
v Saya tidak akan menuntut Suroboyo Kenyuukai bertanggung-jawab atau bertanggung-jawab
atas cedera atau kerusakan pribadi atas diriku sendiri yang disebabkan oleh kegiatan kendo
dengan Suroboyo Kenyuukai.
v Saya berjanji untuk mematuhi aturan, peraturan, dan persyaratan dari Suroboyo Kenyuukai.
Setiap kegiatan yang saya lakukan bertentangan dengan dan/atau membahayakan reputasi
klub/organisasi, saya bersedia keanggotaan saya ditangguhkan atau dihapus.
Semua informasi pribadi di atas akan tetap dirahasiakan oleh Suroboyo Kenyuukai dan sematamata untuk tujuan klub/organisasi.

Tanggal:

Nama & Tanda Tangan
(Ditandatangani oleh Orang tua bila usia di bawah 18 tahun)

