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Inilah Situs Yakuza Berbahasa Indonesia 
Jakarta, ON:Pengalaman lebih dari 20 tahun berkecimpung di dalam kewartawanan di Jepang,
membuat Richard Susilo, malang melintang dengan berbagai sumber. Mulai dari bawah, sampai ke
tingkatan Perdana Menteri Jepang. Salah satu yang cukup ditekuninya adalah sindikat kejahatan
Jepang, Yakuza, yang juga menarik kita perhatikan bersama.

-

 
 
“Saya menekuni Yakuza sebagai bahan studi,
bahan pelajaran, ibaratnya seseorang ingin
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,” paparnya kepada pers sore ini. Hadiah tahun baru 2013 bagi bangsa
Indonesia dan bisa mulai diakses mulai 1 Januari 2013, tambahnya.
 
Untuk itulah wartawan ini membuat satu situs khusus, http://yakuza.in/ agar semua
anggota masyarakat Indonesia bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai Yakuza, “Kalau
kita tahu bukan malah takut kepada Yakuza, atau ingin bergabung kepada kelompok ini,
tetapi kita bisa pelajari dan mungkin bisa kita bandingkan dengan kelompok preman yang
ada di Indonesia, apakah sama, bagaimana mengantisipasi mereka, dan sebagainya.”
 
Richard melihat perlunya semua orang melihat situs ini dari kaca mata positif, memberikan
satu ilmu setidaknya informasi bagi kita semua, agar dapat mengantisipasi hal-hal terburuk
sekali pun.
 
“Sama seperti dalam pertandingan apa pun, katakanlah tinju. Kalau kita tak pelajari
kepinhtaran lawan, mungkin jab kanannya kuat dan cepat sekali, dan sebagainya, maka kita
akan ke hantam lawan dan segera KO. Tapi kalau kita pelajari semuanya mengenai lawan,
maka kita bisa bertanding dengan baik menghadapi lawan kita,” tekannya lagi.
 
Begitu pula mengenai Yakuza, Richard berharap dengan mempelajari segala hal mengenai
Yakuza, kita dapat mengantisipasi segala hal yang terkait dengan sindikat kejahatan Yakuza
ini.
 
Lebih menarik lagi, Yakuza memang sudah masuk di Indonesia dan kita perlu mengetahui
lebih baik lagi, bagaimana mengenali mereka, ciri mereka, apa yang mereka kehendaki dan
sebagainya.
 
Sama seperti cerita tinjunya, apabila kita bisa mengetahui mereka dengan baik, maka kita
bisa melawan setidaknya mengantisipasi semua hal mengenai Yakuza di Indonesia agar kita
terperangkap ke dalam lingkarannya, paparnya lebih lanjut.
 
Situs Yakuza ini dipersiapkan Richard selama tiga bulan dan berisi semua berita serta tulisan
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Tes  untuk Ja di  W a r ga  Nega r a
I nggr i s

London,ON:Pemerintah Inggris
menginginkan para imigran yang ingin
menjadi warga negara mengetahui
semua aspek tentang Inggris termasuk
sejarah dan budaya.Selasa, 29 Jan 2013 18:58 WIB

Googl e Untuk Per ta ma  Ka l i
Ter bi tka n peta  Kor ut

London,ON:Google untuk
pertamakalinya menerbitkan peta Korea
Utara yang berisi lebih banyak informasi
di situsnya.
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Ki m Jong-un Ser uka n
Per s a tua n Ba ngs a

Pyongyang, ON: Kantor berita Korea
Utara, KCNA melaporkan bahwa
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
telah menyerukan persatuan partai
menjelang dilakukannya uji coba nuklir
yang ketiga kalinya.
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Peker j a  Ba nguna n d i
Kemba nga n Tewa s  Ter j a tuh

Jakarta, ON: Sartiman Murbianto alias
Gondrong (33), pekerja proyek
pembangunan apartemen ST Moriz,
Kembangan, Jakarta Barat, tewas dengan
kondisi yang mengenaskan akibat
terjatuh dari lantai 21 apartemen
tersebut saat melakukan pekerjaannya.©2013 Google - 
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Wakil Ketua DPR Diduga
Terlibat Korupsi Al Qur'an
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Waspada.. Cuaca Ekstrem
Hantui Wilayah Ini
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Presiden Pecat Hakim Tinggi
Pecandu Sabu-sabu
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serta data mengenai Yakuza di Jepang. Sumber tentu antara lain dari kepolisian Jepang dan
berbagai sumber lain.
 
Tulisan yang disajikan semua bukan isapan jempol, bukan karangan fiksi bukan khayalan
tetapi kenyataan yang ada di Jepang dalam sejarahnya hingga saat ini.
 
Menarik sekali untuk kita baca dan mungkin bisa di share kepada teman sahabat rekanan
serta keluarga kita semua, adanya sebuah fenomena yang sangat menarik di Jepang hingga
saat ini, yang tak terpisahkan dari kehidupan di mana pun berada.
 
Semua akses dapat dilakukan gratis pada situs Yakuza tersebut, meskipun demikian perlu
pendaftaran dan pendataan para pengakses untuk pendataan, yang menurut Richard akan
disimpan dengan baik dan dirahasiakan data tersebut, “Maafkan akan sedikit ribet mungkin,
tetapi saya mohon pengertiannya untuk pendaftaran dulu sebelum bisa mengakses
membaca lebih lanjut dan sangat diharapkan data pengakses benar adanya, jangan palsu ya,
kami akan rahasiakan dengan baik semua data tersebut,” janjinya.
 
Memang situs yang sangat berharga dan bisa dibaca gratis, perlu kita apresiasi bersama,
daripada beli bukunya yang mungkin nantinya berharga ratusan ribu rupiah.
 
“Nantinya memang saya rencanakan akan menerbitkan buku ini, perlu mencari Penerbit nya
dulu, mungkin tidak ada Penerbit yang mau menerbitkan buku Yakuza saya ini ya,” paparnya
sambil tersenyum lagi.
 
Sebelum muncul bukunya, kita baca saja dulu situsnya ya. Beritahu teman yang lain ya lewat
jejaring sosial kita semua, menarik dan sangat berisi situs www.yakuza.in.
 

yakuza / Gunawan
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Bursa Berakhir Positif
Jakarta, ON: Pergerakan IHSG pada sepanjang hari ini terpantau konsisten berada di
jalur kenaikan. Kenaikan sempat ...

Selasa, 29 Jan 2013 15:50 WIB

Pemerintah Cina Segera Stabilkan Harga Pangan
Beijing, ON: Melonjaknbya harga pangan di awal tahun ternyata tidak dimonopoli
Indonesia. Cina juga dilaporkan ...

Selasa, 29 Jan 2013 15:27 WIB

Samsung Akuisisi Perusahaan AS
Seoul, ON: Sebuah laporan menyebutkan, raksasa elektronik asal Korea Selatan
Samsung Electronics mengakuisisi sebuah ...

Selasa, 29 Jan 2013 13:31 WIB

India Potong Suku Bunga
New Delhi, ON: Bank sentral India akhirnya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis
poin pada hari Selasa ini. Pemotongan ...
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Hyundai Colek Pasar Otomotif Indonesia
Jakarta, ON: Proyeksi positif terhadap perekonomian global dan juga Indonesia tahun
ini membuat beberapa pelaku bisnis ...

Selasa, 29 Jan 2013 12:37 WIB

Aset Perbankan Cina Tumbuh 17,7%
Beijing, ON: Sentimen poistif kembali beredar di pasar ekuitas Asia Selasa pagi ini.
Kali ini rilis terkait pertumbuhan ...

Selasa, 29 Jan 2013 12:19 WIB

Sesi Pagi, TINS Menanjak
Jakarta, ON: Membaiknya prospek perdagangan pasar timah telah berhasil
mengangkat kinerja saham pertambangan timah di ...

Selasa, 29 Jan 2013 12:05 WIB
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Bursa Asia Rebound, IHSG Naik Tipis
Jakarta, ON: Perdagangan di bursa efek Indonesia terpantau konsisten bergerak di
zona kenaikan setelah mengalami ...

Selasa, 29 Jan 2013 11:32 WIB

Redenominasi Mulai Menuai Kritik
Jakarta, ON: Rencana redenominasi yang kini dilaporkan sedang dalam tahap
sosialisasi mulai menuai kritik dari beberapa ...

Selasa, 29 Jan 2013 10:47 WIB

Kinerja Yahoo Naik Tipis
New York, ON: Di bawah kepemimpinan barunya, Yahoo melaporkan kenaikan tipis
pendapatan kuartal keempatnya hampir ...
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