
BAB IV 

KESIMPULAN 

Sejarah yakuza dimulai pada zaman Tokugawa Ieyasu, saat shogun Tokugawa 

berkuasa dan menyingkirkan shogun sebelumnya. Pergantian ini mengakibatkan 

500 ribu samurai kehilangan tuan atau disebut dengan ronin. Para samurai 

kehilangan tuan ini sering meresahkan masyarakat karena menggangu penduduk. 

Sehingga dibuatlah machi yakko, setelah berhasil mengusir para hatamono yakko. 

Masalah kembali muncul, para machi yakko ini berubah menjadi preman. Dalam 

kegiatan sehari-hari para machi yakko sering barmain judi. Dari permainan kartu 

tersebut nama yakuza muncul. Nama yakuza tidak hanya diberikan kepada kaum 

bakuto (penjudi) tapi juga tekiya (pedagang) dan kelompok kriminal lainnya. 

Dalam mengatur organisasinya yakuza menggunakan sistem hirarki 

oyabun-kobun. Secara harfiah oyabun adalah ayah atau pemimpin sedangkan 

kobun adalah anak (anak buah). Oyabun atau pernimpin dibantu tiga pilar 

utamanya yaitu, saiko komon atau penasihat senior, wakagashira (letnan satu), 

shateigashira (letnan dua). Saiko komon membawahi shingiin atau penasihat dan 

kaikei atau akuntan. Wakagashira mempunyai peran penting apabila terjadi 

sesuatu pada oyabun, wakagashira yang akan menggantikan oyabun sedangkan 

shategashira menggantikan wakagashira apabila tidak ada bawahan 

wakagashira dan shateigashira ada kyodai (saudara tua) dan shatei (saudara 

muda). 

Perkembangan yang terjadi dalam perekonomian Jepang setelah Perang Dunia 

ke II, membuat perubahan besar terhadap bisnis ilegal yakuza. yakuza yang 

dulunya bermata pencaharian sebagai penjudi dan pedagang memperluas 

bisnisnya. Sekitar pada tahun 1960-an bisnis ilegal yakuza mengalami kemajuan, 

bisnis yang mereka lakukan seperti pencucian uang, prostitusi, 
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narkotika, perjudian, perdagangan senjata dan lain-lain. yakuza juga 

memperluas bisnisnya hingga ke luar negeri seperti, Thailand, Indonesia, 

Filipna, Amerika dan lain-lain. 
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GLOSARRY 

: Amfetarnin adalah obat golongan stimulasi (hanya dapat 

diperoleh dengan resep dokter)yang biasanya digunakan untuk 

mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau 

attention0deficit Hyperractiovity Disorder(AOHD) pada pasien 

dewasa dan anak-anak. Obat ini juga dapat digunakan secara 

ilegal sebagai obat untuk kesenagna (Recreational Club Drng) 

dan sebagai peningkat penarnpilan. 

: Salah satu kelompok yakuza yang mempunyai pekerjaan 

sebagai penjudi. 

: adalah organisasi yang terdiri dari banyak anggota yang 

melakukan kegiatan yang sah atau tidak sah, misalnya 

memperoleh uang atau barang dari pedagang/ perusahaan secara 

"tidak sah" dengan latar belakang kekerasan/ancaman 

kekerasan (seperti senjata api,narkotika) 

: umumnya burakumin adalah orang-orang yang bekerja dengan 

bangkai binatang seperti penyarnak kulit atau pekerjaan kotor 

lainnya seperti perawat jenazah. 

: Bushido adalah sebuah kode etik keksatriaan golongan 

samurai, paling sering menekankan beberapa kombinasi dari 

kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri dan 

kehormatan sarnpai mati. 

: Utang budi atau kewajiban 

: Kelompok 

:Permainan kartu tradisional di Jepang 
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:Pada masa lalu irezumi merupakan seni yang diyakini 

memberikan kekuatan pada pemakainya. Tahap berikutnya, tato 

menjadi rahasia dan hanya diketahui kalangan tertentu, seperti 

anggota-anggota mafia yakuza. 

:Keluarga atau rumah tangga 

: Samurai nyentrik urakan yang kemana-mana memebawa 

pedang. 

:Asosiasi 

:secara harafiah"figur anak" penggunaan istilah kobun biasanya 

disandingkan dengan oyabun guna menunjukkan hubungan 

kekeluargaan dalam kelompok yakuza. 

:Badan kepolisian Nasional 

:kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk melawan 

kabuki mono 

:Metamfetamin biasanya dikenal dengan sabu-sabu atau 

senyawa stimulan semisintesis adiktif dan termasuk psikotropika 

golongan II 

:Nilai kemanusian 

:Opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman 

yang bernama poppy/ papaver somniferum dimana dalam bubuk 

haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk 

menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai 

obat antitusif. 
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:secara harfiah "figur orang tua" penggunaan istilah oyabun 

biasanya disandingkan dengan kobun untuk menjelaskan 

hubungan kekeluargaan dalarn kelompok yakuza. 

:Pachinko adalah jenis alat permainan terkenal di Jepang. 

permainan ini seperti permainan judi, mesinnya berbentuk 

seperti mesin pinball yang berdiri vertical. 

: Yubitsume adalah ritual potong jari yang umurnnya dilakukan 

oleh kelompok yakuza. Ritual ini dimaknai sebagaui penebusan 

dosa. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I( Yubitsume) 

(Sumber:www.sobadsogood.com) 

Yuhisume adalal ritual potong jari yang dilakukan oleh anggota yakuza 

apabila melakukan kesalahan. Ritual ini dilakukan sebagai permintaan maaf 

atau penebusan dosa kepada oyabun. 
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Lampiran 2 (Irezumi) 

(Sumber:www.la-pierre-et-1e-sabre-iaidol8.fr/tatouages.htm) 

Irezumi adalah tato. Tato bagi yakuza merupakan suatu tanda kekuatan atau 

kesombongan. Karena pembuatan tato sangat menyakitkan dan melalui proses 

tradisional, yaitu menggunakan jarum dari bambu. 
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Lampiran 3 

(Struktur Yakuza) 

oyabun 
family boss 

saiko-komon wakagashira shateigashira 
administration first lieutenant second lieutenant 

shingiin 
law advisor 

kaikei 
accountants 

kyodai 
big brothers 

shatei 
little brothers 

(http://sikucluk.blogspot.com/2010/03/all-about-yakuza.html) 

Sistem yang tedapat dalam organisasi yakuza yaitu sistem oyabun-kobun. 

Oyabun adalah ayah atau pemimpin dalam suatu kelompok an kobun adalah 

anak buah . Oyabun mempunyai bawahan seperti saiko komon (penasihat 

senior) wakagashira (Letnan Satu) dan shateigasira (Letnan Dua). Saiko 

komon mempunyai shingiin (penasihat) dan kaikei (akuntan), sedangkan 

wakagashira dan shategasira mempunyai bawahan kyodai (saudara tua) dan 

shatei (saudara muda). 
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