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  GLOSARI  

 

14K   : Kelompok triad yang berbasis di Hong Kong. 

Amaterasu   : Dewa dalam mitos Jepang kuno. 

Amfetamin  : Amfetamin adalah obat golongan stimulansia yang 

biasanya digunakan hanya untuk mengobati 

gangguan hiperaktif karena kurang perhatian pada 

pasien dewasa dan anak-anak. 

Anego   : Istri pemimpin dalam kelompok yakuza. 

Assistant Mountain Master : Jabatan wakil pemimpin dalam kelompok triad. 

Bakuchi   : Permainan judi tradisional Jepang menggunakan 

dadu. 

Bakueki  : Permainan judi tradisional Jepang. 

Bakuto  : Sebutan untuk kelompok penjudi pada masa 

keshogunan Jepang. 

Baishun   : Praktik pelacuran di Jepang. 

Big k’Circle  : Kelompok triad yang berbasis di Hong Kong. 

Black Jack   : Permainan kartu yang biasanya dimainkan di kasino. 

Bottakuri  : Praktik penipuan dengan menagih tamu dengan 

harga yang melejit tinggi di tempat hiburan malam di 

Jepang. 

Daimyo  : Di dalam masyarakat samurai di Jepang, istilah 

daimyo digunakan untuk samurai yang memiliki hak 

atas tanah yang luas dan memiliki banyak samurai 

sebagai pengikut. 

Dogu  : Patung yang berasal dari zaman Jomon. 

Feodal  : Berhubungan dengan susunan masyarakat yang 

dikuasai oleh kaum bangsawan. 
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Front Company  : Sebutan bagi sebuah perusahaan aktif akan tetapi 

tampak seperti tidak terlihat mempunyai kegiatan 

usaha ataupun aset, perusahaan-perusahaan ini 

umumnya beroperasi selayaknya perusahaan 

penanaman modal investasi. 

Gurentai   : Kelompok penjahat. 

Gotou   : Perampokkan. 

Guanxi   : Didefinisikan sebagai kewajiban timbal balik yang 

dikembangkan melalui jaringan pribadi dan sosial 

yang mengatur interaksi antara kelompok kejahatan 

terorganisir yang bersifat sementara. 

Gyanburu  : Perjudian. 

Hanafuda   : Permainan kartu yang berasal dari Jepang. 

Haniwa   : Patung tanah liat yang berasal dari zaman Yamato. 

Hatamono Yakko   : Kelompok samurai pada masa keshogunan Jepang. 

Heyazumi   : Kelas pekerja dari kelompok yakuza. 

Hosuto Kurabu  : Kelab malam yang diisi dengan pria penghibur. 

Human Trafficking  : Perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-

orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi 

tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalagunaan 

kekuasaan serta perbudakan yang hanya 

menguntungkan satu pihak saja. 

Hung  : Sebutan untuk keluarga yang menjadi cikal bakal 

kelompok triad. 

I Ching  : Buku paling awal dan paling penting dari teks-teks 

Tiongkok kuno yang disebut Lima Karya Klasik. 

Inagawa-kai   : Kelompok yakuza yang memiliki kantor pusat di 

Tokyo. 

Incense Master   : Pemimpin ritual dalam upacara inisiasi kelompok 

triad. 
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Inisiasi  : Ritual penerimaan calon anggota triad untuk dapat 

bergabung kedalam kelompok. 

Irezumi  : Kata dalam Bahasa Jepang untuk tato, dan mengacu 

pada gaya khas tato Jepang. 

Jun Koseiin   : Para trainer calon anggota yakuza yang belum resmi 

menjadi anggota. 

Junta Militer   : Biasanya merujuk ke suatu bentuk pemerintahan 

diktator militer. 

Kagaku Keisatsu Kankyuujo : Institut Riset Ilmu Kepolisian Jepang. 

Kakegoto   : Kata dalam Bahasa Jepang yang berarti perjudian. 

Kaikei   : Jabatan akuntan dalam kelompok yakuza. 

Kakuseizai   : Narkoba yang memiliki bahan utama metamfetamin 

dan kerap kali digunakan sebagai obat stiimulan. 

Kanbu   : Petugas berbentuk eksekutif, penasihat dan letnan 

dibawah pimpinan kumicho. 

Kaicho  : Sebutan pemimpin kelompok dalam kelompok 

yakuza. 

Kigyou Shatei   : Sebuah front company yang dijalankan oleh 

rekanan yakuza. 

Kobun  : Istilah anak buah dalam kelompok yakuza. 

Kumicho   : Sebutan pemimpin kelompok dalam kelompok 

yakuza. 

Kyodai   : Istilah persaudaraan antara anggota kelompok 

yakuza. 

Machi Yakko  : Sebutan yang diberikan kepada orang-orang dari 

kalangan menengah di abad pertengahan yang 

bersatu melawan kabukimono, sekelompok samurai 

jahat yang menguasai suatu daerah dan merampok 

rakyat kecil sampai membuat keonaran. 

Mail Order Marriage  : Pernikahan berdasarkan pesanan dari surel. 
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Mayaku   : Narkoba. 

Metamfetamin   : Dari dulu sampai sekarang sabu sabu atau yang 

dikenal dengan metamfetamin masih jadi primadona 

di dunia narkoba. Metamfetamin adalah sejenis obat 

psikostimulan yang bersifat adiktif dan dapat 

digunakan sebagai pengobatan untuk mengobati 

gangguan hiperaktif dan obesitas.  

Mountain Master  : Sebutan pemimpin kelompok dalam kelompok triad.

  

Oichou-kabu   : Permainan kartu tradisional Jepang. 

Opium   : Salah satu dari banyak jenis tanaman yang 

memberikan efek candu pada manusia.  

Ordinary Member   : Anggota biasa pada kelompok triad. 

Oyabun   : Sebutan untuk pemimpin dalam kelompok yakuza. 

Rachi  : Kata dalam Bahasa Jepang yang berarti penculikan. 

Red Light District   : Sebuah bagian dari kawasan perkotaan di mana 

sebuah konsentrasi pelacuran dan bisnis berorientasi 

seks, seperti toko dewasa, kelab erotis, dan bioskop 

film dewasa dapat ditemukan. 

Red Poles  : Pemimpin unit militer dan juga pemimpin 

kelompok cabang dalam kelompok triad. 

Rounin   : Sebutan untuk samurai yang kehilangan atau 

terpisah dari tuannya pada zaman feodal Jepang 

(1185-1868). 

Saiko Komon   : Posisi dalam kelompok yakuza yang memiliki 

perperan sebagai pengatur keuangan kelompok. 

Sakazuki   : Ritual pertukaran cawan sake yang dilakukan oleh 

calon anggota yakuza yang ingin bergabung kedalam 

kelompok. 

Samurai  : Perwira militer kelas elit pada masa pra-industri di 

Jepang. 

https://www.honestdocs.id/hiperaktif-pada-anak
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Sengoku  : Periode sengoku atau yang lebih dikenal sebagai 

sengoku jidai adalah salah satu pembagian periode 

dalam sejarah Jepang yang dimulai sekitar tahun 

1467 dan berakhir sekitar tahun 1615. 

Sun Yee On   : Kelompok triad yang berbasis di Hong Kong. 

Satsujin  : Kata dalam Bahasa Jepang yang berarti 

pembunuhan. 

Seijin Sosai   : Sebutan pemimpin kelompok dalam kelompok 

yakuza. 

Shatei  : Merupakan bawahan atau anak-anak dari oyabun. 

Shatei Gashira   : Pemimpin kyodai. 

Shinkobun   : Anggota baru dalam kelompok yakuza. 

Shogun   :  Istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal. 

Sumiyoshi-kai  : Kelompok yakuza yang memiliki kantor pusat di 

Tokyo. 

Straw Sandal   : Penghubung dan pembawa pesan kelompok triad, 

dan juga mengatur pertemuan dan juga pertempuran. 

Tekiya  : Sebutan untuk kelompok pedagang pada masa 

keshogunan Jepang. 

The Golden Triangle   : Kawasan di bagian utara Asia Tenggara yang 

meliputi Burma, utara Laos dan bagian utara 

Thailand. Disebut “emas” karena kekayaan kawasan 

ini berasal dari emas hitam atau opium. Kawasan ini 

merupakan pengeluar candu serta heroin yang paling 

utama di Asia Tenggara 

The United Bamboo Gang : Kelompok triad yang berbasis di Taiwan. 

Tobaku   : Kata dalam Bahasa Jepang yang berarti judi. 

  

Triad   : Sebuah organisasi kriminal yang berbasis Hong 

Kong, Macau, China Daratan, dan di negara-negara 

dengan populasi etnis Tionghoa yang besar. 
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Vanguard  : Jabatan dalam kelompok triad yang memiliki tugas 

untuk merekrut anggota, mengurus organisasi, dan 

juga membantu upacara. 

Wakagashira   : Seorang eksekutif yang dalam praktiknya tepat 

berada di bawah oyabun. 

White Paper Fan  : Petugas administrasi dalam kelompok triad. 

Wo Shing Wo   : Kelompok triad yang berbasis di Hong Kong. 

Yakuza  : Nama dari sindikat terorganisir di Jepang. 

Yamaguchi-gumi   : Kelompok yakuza yang berbasis di Hyogo. 

Yubitsume   : Tradisi memotong jari yang ada dalam kelompok 

yakuza. 


