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Mungkin selama ini, informasi seputar sindikat kejahatan Jepang di internet tidak begitu
banyak diulas. Namun, dengan mengakses situs http://yakuza.in, mungkin Anda dapat

Latest Update

pandangan baru tentang apa itu Yakuza.
Yakuza yang juga dikenal dengan nama Gokudoo adalah organisasi atau sindikat kejahatan
dari Jepang yang mulai muncul sekitar abad ke-17.
Seorang wartawan asal Indonesia yang lama tinggal di Jepang, Richard Susilo, membuat
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situs tersebut khusus untuk mengulas berita tentang Yakuza dalam bahasa Indonesia.
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Situs yang beralamatkan di http://yakuza.in ini diharapkan menjadi bahan belajar atau
sumber informasi bagi siapapun yang ingin mencari referensi data seputar Yakuza.
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"Saya menekuni Yakuza sebagai bahan studi, bahan pelajaran, ibaratnya seseorang ingin
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mencapai gelar pendidikan membuat skripsi khusus, itulah yang saya lakukan. Satu
fenomena menarik bagi saya di tengah budaya Jepang yang sangat halus, indah dan hormat
satu sama lain. Tetapi dunia Yakuza pun juga bagian dari sejarah dan budaya Jepang, tidak
bisa kita menutup mata keberadaan mereka di dalam kehidupan sehari-hari di Jepang,"
papar Richard dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (3/1).
Richard melihat perlunya semua orang melihat situs ini dari kaca mata positif, memberikan
satu ilmu setidaknya informasi, agar dapat mengantisipasi hal-hal terburuk sekali pun.
Situs Yakuza ini dipersiapkan Richard selama tiga bulan dan berisi semua berita serta
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tulisan serta data mengenai Yakuza di Jepang. Sumber tentu antara lain dari kepolisian
Jepang dan berbagai sumber lain.
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Tulisan yang disajikan semua bukan isapan jempol, bukan karangan fiksi bukan khayalan
tetapi kenyataan yang ada di Jepang dalam sejarahnya hingga saat ini.
Tampilan Yakuza.in memang terkesan sangat sederhana. Dengan background warna sedikit
abu-abu tua dipadu dengan putih, membuat kesan misterius bahasan seputar yakuza
semakin mengena.
Karena tergolong baru, belum banyak informasi yang ada di situs tersebut. Namun, Richard
akan terus memberikan update informasinya. Di situs itu, Richard sudah memasukkan
mulai dari sejarah sampai gallery.
"Nantinya memang saya rencanakan akan menerbitkan buku ini, perlu mencari
penerbitnya dulu, mungkin tidak ada penerbit yang mau menerbitkan buku Yakuza saya ini
ya," paparnya.
[das]
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