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PENDAHULUAN 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sedemikian pesat pada beberapa dekade belakangan ini 
sudah barang tentu berdampak pada cara berpikir, sikap 
dan perilaku, khususnya kalangan anak-anak dan remaja. 
 
Sejauh hal tersebut berdampak positif untuk anak-anak 
kita, kita sebagai orang tua patut merasa bersyukur.  
Sebaliknya, apabila ada dampak negatif dari hal di atas, 
dampak tersebut dapat kita antisipasi dan kita cegah 
sedini mungkin.  
 
Dampak negatif tersebut misalnya peredaran dan 
penggunaan obat-obatan terlarang yang kian merebak, 
menuntut para orang tua untuk terus memantau 
perkembangan anak-anaknya. Tidak sedikit anak-anak 
yang terjerumus dan teracuni oleh lingkungan yang tidak 
sehat tersebut. Perkelahian antar pelajar, kenakalan 
remaja saat di luar jam sekolah, merupakan beberapa 
contoh perilaku anak-anak dan remaja yang sebenarnya 
bisa kita cegah sedini mungkin.  
 
Kita semua harus sepakat, bahwa anak-anak kita 
merupakan para penerus masa depan bangsa dan sudah 
sepatutnya kita para orang tua, termasuk para pendidik 
harus lebih serius memperhatikan hal ini. Pendidikan non 
formal di luar jam sekolah menjadi penting selain untuk 
mengisi waktu anak-anak kita, juga memberikan bekal 
bagi mereka agar sanggup memelihara kepribadian, lebih 
berdisiplin dalam bersikap serta selalu mempunyai 
motivasi untuk meningkatkan prestasi dalam semua 
kegiatan. 
 
Institut Karate-Do Indonesia (INKAI), melalui program 
pelatihan olahraga seni beladiri Karate, berusaha 
membina dan menempa anggotanya agar senantiasa 
memiliki kepribadian yang luhur, memiliki jiwa kesatria, 
berperilaku jujur dan sopan, serta sanggup menguasai 
dirinya seperti yang tertuang dalam sumpah Karate : 
 
1. Sanggup memelihara kepribadian 
2. Sanggup patuh kepada kejujuran 

3. Sanggup mempertinggi prestasi 
4. Sanggup menjaga sopan santun 
5. Sanggup menguasai diri 
 
Di samping itu olahraga Karate juga merupakan salah satu 
sarana untuk menyalurkan bakat anak-anak kita untuk 
berprestasi di bidang olahraga  seni  beladiri,  sehingga  
anak-anak kita kelak bisa menjadi anak-anak yang patut 
kita banggakan melalui kiprahnya di dunia olahraga Karate 
yang telah mendunia. 
 
 

INKAI 
(INSTITUT KARATE-DO INDONESIA) 

 
Adalah anggota PB FORKI, dan merupakan lembaga 
pendidikan Karate-Do terbesar  di Indonesia dengan jumlah 
anggota Majelis Sabuk Hitam (MSH) lebih dari 10.000 
orang dan telah memiliki pengurus daerah disetiap propinsi. 
 
INKAI adalah lembaga pendidikan yang bergerak dalam 
bidang olahraga dan seni beladiri yang berorientasi pada 
peningkatan fisik, mental dan skill beladiri sehingga dapat 
dijadikan keagungan bagi pelakunya dengan mengindahkan 
kaidah Sumpah Karate yang menjadi fundamental. 
 
INKAI juga bertujuan mengembangkan dan membina setiap 
pelakunya sehingga kemampuan olahraga beladirinya 
menjadi lebih terampil, hal ini merupakan asset bagi 
perguruan untuk memupuk dan menjadikan atlit Karate yang 
handal dalam mewakili event kejuaraan yang ada di dalam 
maupun di luar negeri. 
 
INKAI juga merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan 
dimana kemampuan sudah mulai berkurang dalam hal 
kecepatan, ketepatan dan kekuatan dibanding atlit yang 
lebih muda maka disediakan media pendidikan melalui 
penataran kepelatihan dan perwasitan agar menjadi individu 
yang tangguh dalam hal kepelatihan atau menjadi anggota 
perwasitan sehingga dapat mengembangkan  diri  menjadi  
bagian  dari  suatu  event 
Karate yang berskala Nasional maupun International 
dengan mengikuti kepelatihan yang berjenjang. 



 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Maksud dan tujuan dari Program latihan olahraga seni 
beladiri Karate ini adalah 
 
1. Menjaga agar stamina tubuh menjadi sehat jasmani  dan 

rohani; 
2. Membina dan menyalurkan bakat serta kemampuan 

anak-anak kita khususnya dibidang olahraga seni 
beladiri Karate agar lebih bermanfaat; 

3. Menumbuhkan dan membina kekuatan fisik, mental, 
disiplin, sportifitas dan kejujuran serta minat dan 
kecintaan pada olahraga seni beladiri khususnya Karate, 
agar anak-anak kita memiliki tubuh yang sehat dan 
kuat; 

4. Membina dan meningkatkan kreatifitas anak-anak dan 
remaja khususnya dilingkungan perumahan Vila Dago 
Pamulang serta mencari bibit-bibit unggul atlet Karate 
berprestasi. 

 
 

SYARAT KEANGGOTAAN 
 
1. Mengisi formulir yang telah disediakan; 
2. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.20.000,- 
3. Membayar uang iuran sebesar Rp.20.000,- yang 

dibayar setiap awal bulan; 
4. Wajib memenuhi serta mentaati syarat-syarat yang 

tertuang di dalam AD/ART INKAI Ranting Vila Dago 
dan atau yang ditentukan oleh Pengurus; 

5. Wajib memakai baju Karate selama latihan; 
6. Peserta mendapat ijin latihan dari orang tua; 
7. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat INKAI 

Ranting Vila Dago, dengan alamat Vila Dago, Alam 
Asri 1 Blok H27 No.1 RT.006 RW.022 Kelurahan 
Benda Baru, Pamulang, Tangerang 15416 – BANTEN 
Telepon : (021) 7463.1012 

 
 
 
 

JADWAL LATIHAN 
 
Hari Latihan :  Minggu 06:30 - 08:00 
Tempat / Lokasi :  Lap. Bulutangkis RT.006 
 
 
Hormat Kami, 
 
 
 
 
 
 
 
Harry Wahyu Putranto 
Instruktur 
 
 
 
 
 
 
 

KARATE-DO  
 

“Memutuskan siapa yang menang 
dan siapa yang kalah 

bukanlah tujuan akhir dari Karate-Do. 
Karate-Do adalah seni perkasa 

untuk membina kepribadian 
melalui latihan, sehingga Karateka 

dapat mengatasi setiap tantangan 
nyata maupun tidak nyata” 

 
 
 
 

FORMULIR PENDAFTARAN 
 

Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama Lengkap  :  ______________________ 
 
Tempat/Tanggal Lahir :  ______________________ 
 
Alamat Rumah  :  ______________________ 
 
Telepon/Handphone :  ______________________ 
 
Pekerjaan  :  ______________________ 
 
Agama   :  ______________________ 
 
Tinggi Badan  :  _____  cm 
 
Berat Badan  :  _____  kg 
 
Dengan ini menyatakan berminat untuk mengikuti 
pelatihan olahraga seni beladiri KARATE-DO dan 
bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh Pengurus. 
 
Bersama formulir pendaftaran ini Saya sertakan 1 
lembar foto copy akte kelahiran serta pas photo 
ukuran 2 x 3 = 1 buah, 3 x 4 = 1 buah,   4 x 6 = 1 
buah, uang pendaftaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu 
rupiah) dan uang iuran untuk bulan ……………… 
Rp...................,- (..............................................). 
 
Pamulang, 
 
 
 
 
 
(...............................)         (...............................) 
 Calon Karateka          Orang Tua/Wali 


