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JEPANG, Berita HUKUM - Shinsuke
Shimada, seorang artis TV terkenal
Jepang dengan penghasilan
sedikitnya dua miliar rupiah sebulan,
pada 23 Agustus lalu, menggelar
konferensi pers dan mengakui
berteman dengan seorang anggota
Yakuza, sindikat kejahatan Jepang
sejak pertengahan 2005 hingga kini.
Akibatnya pengakuan ini, dia
langsung mengundurkan diri dari
dunia artis dan kini sedang dalam
pengusutan pihak kepolisian
Jepang.

Aktor bernama asli Kimihiko Hasegawa ini tak bisa lagi berkelit setelah keterlibatannya
dimuat dalam mingguan Shukan Bunshun. Pertengahan 2005 dia berkenalan dengan
petinju Jiro Watanabe dan sejak itu dia dikenalkan kepada Hirofumi Hashimoto salah satu
pimpinan Yakuza dari organisasi Yamaguchi-gumi, Yakuza terbesar dan paling
berpengaruh di Jepang.
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Dari seluruh sindikat kejahatan di Jepang, 22 kelompok besar, dengan total anggota
sekitar 77.600 orang, 45 persen diantaranya adalah anggota kelompok Yamaguchi. Di
dalam kelompok Yamaguchi pun ada sekitar 85 genk yang berafiliasi dengan Yamaguchi.
Tiap genk tersebut memiliki pekerjaan berbeda, mulai chimpira (punk), penjahat terendah,
tukang bikin ribut, pengompas (memaksa minta uang), sampai kepada urusan saham,
mengganggu jalannya rapat umum pemegang saham (Sokaiya), ada pula yang
berkecimpung di prostitusi, judi, dan bahkan ada pula di tingkat atas, bersosialisasi
dengan para pengusaha besar atau pejabat dan politisi tingkat tinggi.
Kebenaran kongkalikong Yakuza dengan para politisi dan pengusaha dibenarkan oleh
mantan Duta Besar Inggris untuk Jepang (1980-1984), Hugh Cortazzi, “Bukti koneksi
Yakuza dengan para politisi dan pengusaha terutama di sektor konstruksi dan properti
memang tampaknya memiliki kebenaran.” (The evidence of yakuza connections with
politicians and shady businessmen in the construction and property sectors does seem to
have some substance).
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kepala rutan KPK mengembalikan lagi tahanan wanita KPK kedalam rutan di
gedung KPK,"iya tahanan wanita sore ini kita kembalikan ke rutan KPK, Hartati Murdaya, Miranda Goltom, Neneng Sri Wahyuni,
Apalagi setelah bencana alam 11 Maret lalu, termasuk kebocoran radiasi di Reaktor Nuklir
Ratna Dewi. Cat tembok rutan sudah kering," ujar Johan Budi. |
Fukushima, sehingga banyak pengusaha yang kesulitan mencari uang. Misalnya
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konsumen takut beli produk buatan daerah sana dan 30 kilometer radius dari Reaktor
Nuklir itu, dicurigai tercemar radioaktif. Dari segi kesehatan juga tak baik, sehingga
karyawan pabrik di sekitar kebocoran nuklir enggan masuk kerja dan pabrik pun tak bisa
beroperasi.
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Dampak bencana itu pun diantisipasi beberapa kalangan Yakuza dengan mencoba
mendapatkan tender proyek sampah-sampah bencana yang sangat banyak menggunung
tinggi akibat tsunami. Sampah ini diperebutkan antar kelompok Yakuza dan sindikat
kejahatan China dengan mendekati warga setempat, termasuk mendekati para pejabat
dan politisi agar mereka bisa memperoleh tender membersihkan kota dari sampah
tsunami tersebut. Sampah tsunami itu akan dijual ke daratan China untuk didaur ulang
dan dijadikan produk baru.
Kesulitan kedua kalangan Yakuza di Jepang terutama soal peraturan atau ketentuan
hukum yang semakin menggencet mereka dari waktu ke waktu. Misalnya, tahun 2008
muncul peraturan apabila anak buah anggota Yakuza terlibat kejahatan, maka bos
kelompok itu harus membayar denda.
Peraturan itu membuat bos Yakuza mencari lubang hukum dan ditemukan dengan cara
membuat surat tertanggal mundur, bahwa sebelum kejadian kejahatan dilakukan anak
buahnya, ternyata si pelaku sudah mengundurkan diri dari kelompok kejahatan tersebut.
Akibatnya si bos Yakuza lepas dari jeratan hukum membayar denda dan sanksi lain.
Mulai 1 Oktober 2011, peraturan baru dilaksanakan khususnya agar masyarakat
terjauhkan dari keterkaitan dengan anggota Yakuza.
Peraturan itu menyatakan larangan siapa pun untuk berteman dengan anggota Yakuza.
Apabila ketahuan berteman dengan anggota yakuza, maka orang itu tidak akan bisa
membuka rekening bank, pinjamannya akan dibekukan, serta berbagai kesulitan lain akan
dihadapi dalam kehidupannya. Termasuk pula pengusutan akan dilakukan polisi terhadap
orang tersebut.
Menjadi pertanyaan, kriteria berteman yang bagaimana terkait dengan peraturan ini?
Bagaimana kita mengetahui seseorang berteman atau tidak dengan anggota Yakuza?
Apakah sekali saja bertemu dan berbicara panjang sudah bisa dikategorikan berteman,
sementara yang kita temui itu tidak kita sadari sebenarnya anggota kelompok Yakuza?
Berbagai kesulitan inilah yang membuat beberapa anggota kelompok Yakuza Jepang lari
ke luar negeri mencari uang yang dianggapnya lebih mudah di luar Jepang ketimbang di
dalam negerinya sendiri.
Satu dari negara tujuan yakuza adalah Indonesia yang saat ini semakin banyak diincar
para pengusaha Jepang untuk berinvestasi, melakukan berbagai usaha di Indonesia.
Beberapa sumber mengungkapkan aktivitas anggota Yakuza Jepang sudah dimulai sejak
lama di Indonesia. Seorang preman Indonesia pun yang sempat ingin memeras pimpinan
pengusaha Jepang di Jakarta, akhirnya berhadapan dengan anggota Yakuza Jepang
tersebut di Indonesia. Akibatnya preman Indonesia pun mengurungkan niatnya untuk
memeras sang pengusaha.
Di Bali, keributan dua kelompok yakuza pun sempat terjadi sehingga sempat diminta
kalangan kepolisian Bali agar mereka pulang saja kembali ke negaranya kalau melakukan
keributan di Bali.
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ampuh lagi, karena polisi Jepang pun sudah mengantisipasi hal tersebut. Yang penting,
berhati-hatilah selalu kita dalam berteman, jangan sampai terjerat hukum baru tersebut,
Demikan seperti yang dikutip dari tribunnews.com, pada Jum'at (19/10).(tbn/bhc/opn)
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Nanang, warga Kampung Tugu Pasir Selatan, Cisarua, Bogor sudah menanam ghat yang mengandung cathinone/katinona sejak 2005.
Nanang menjual tanaman ghat itu kepada orang Timur Tengah di Puncak. Pundi-pundi yang didapatkan Nanang bisa Rp 15 juta per
bulan, Selasa (5/2). | Kali Bekasi & Cikeas Meluap Menyebabkan Perumahan2 Banjir sktr pkl 23.00 WIB; Perum. Villa Jatirasa,
Pondok Gede Permai, Pdok Mitra Lestari, Kemang Vivi, Komplek Depnakertras, Deltamas, Perum Pekayon, Perum. Century,
Pemukiman Warga Pangkalan Bambu, Perum. Narogong, Perum Margahayu, Senin (4/2) | BEKASI update! @BEKASI_update: RT
@kosimSOBONGALAS: Kalau perlu tenaga evakuasi 021-93159373 /0812-1966-7808 Yudo Humardani @RadioElshinta #banjir bekasi |
Tim Pramuka Peduli Kota Bekasi sudah berada dilokasi potensi efek banjir terparah Pdk Gede Permai (PGP) | SIAGA 1! | Penetapan
cukai pada minuman berkarbonasi akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, Hal itu diungkapkan Ketua Tim Peneliti
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Eugenia Mardanugraha, Senin
(4/2). | Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum batal melantik pengurus DPCP artai Demokrat Kabupaten Nunukan,
karena harus mendinginkan situasi internal partai yang sedang "panas", Senin (4/2). | Untuk ketiga kalinya, mantan Wali Kota
Magelang Fahriyanto harus kembali menjalani persidangan atas kasus korupsi. Kali ini Fahriyanto terjerat korupsi dana APBD Kota
Magelang tahun anggaran 2002-2004 sebesar Rp 1,57 miliar, Senin (4/2). | Maharani Suciyono batal menggelar jumpa pers. Mahasiswi
yang ikut ditangkap di Hotel Le Meredien, dalam operasi KPK itu, mengaku belum siap menghadapi wartawan, Senin (4/2). | Grup
rock yang seluruh personelnya wanita membatalkan pertunjukan di Kashmir, setelah menerima ancaman pemerkosaan dan
pembunuhan. Ancaman itu antara lain disampaikan melalui Facebook, Senin (4/2). | KPK Cekal Enam Saksi Djoko Susilo; Dipta
Anindita (swasta), Djoko Waskito (orang biasa), Erick Maliangkai (swasta),Mudji Harjo (orang biasa),Wahyudi (orang biasa),dan
Mulyadi. | KPK Sore hari ini Senin (4/2) menurut kepala rutan KPK mengembalikan lagi tahanan wanita KPK kedalam rutan di
gedung KPK,"iya tahanan wanita sore ini kita kembalikan ke rutan KPK, Hartati Murdaya, Miranda Goltom, Neneng Sri Wahyuni,
Ratna Dewi. Cat tembok rutan sudah kering," ujar Johan Budi. |
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