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LAMPIRAN 

1. Sinopsis Film Shinjuku Incident 

 Di film ini menceritakan tentang, Steelhead  seorang mekanik traktor yang 

masuk ke Jepang sebagai imigran gelap. Di sana dia bertemu dengan Jie yang 

membantu dia untuk mencari pekerjaan,lalu dia pun bertemu dengan seorang 

wanita yang bernama Lily seorang pemilik bar. Kehidupan Stealhead di Jepang, 

dimulai dengan bekerja sebagai pekerja kasar, kuli bangunan, pada tempat 

pembuangan sampah dan kemudian akhirnya bekerja pada bar milik Lily tersebut. 

Suatu saat, ketika di bar tempat Stealhead bekerja ada suatu acara, dia 

mengenali salah satu wanita yang datang pada acara tersebut, istri Eguchi. Eguchi 

merupakan salah satu yakuza. Istri Eguchi ternyata adalah kekasih Stealhead yang 

telah dia cari selama ini dan alasan utama mengapa dia ke Jepang adalah mencari 

kekasihnya tersebut. Dengan perasaan sakit hati yang mendalam karena 

kekasihnya tersebut sudah menjadi istri orang lain akhirnya dia memutuskan 

untuk melakukan tindakan seperti menjual kartu telepon palsu, mengelabui mesin 

judi dengan chip dan berbagai tindakan kejahatan lainnya yang menghasilkan 

uang dengan cepat dan banyak. 

Namun pada suatu ketika Jie disiksa hingga cacat karena pemilik pachinko 

sudah mengetahui bahwa salah satu mesin yang dia miliki telah diganti chipnya 

oleh Jie. Ketika Steelhead bermaksud membalas dendam, tanpa disangka dia 

menyelamatkan Eguchi dari percobaan pembunuhan. Setelah kejadian percobaan 

pembunuhan tersebut, keesokan harinya diadakan pertemuan antar sindikat untuk 

membicarakan kejadian tersebut. Nakajima, seorang anak buah Eguchi, 
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menyampaikan kecurigaannya kepada Togawa, selaku pemimpin Togawa-gumi 

sebagai pelaku percobaan pembunuhan terhadap atasannya, Eguchi. Togawa Taro 

sebagai anak dari Togawa, merasa tersinggung dengan tuduhan Nakajima yang 

tanpa bukti tersebut. 

Karena Nakajima memang tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk 

membuktikan bahwa Togawa yang merencanakan pembunuhan tersebut, maka 

pemimpin Sanwa-kai yang merupakan pemimpin Eguchi, memerintahkan Eguchi 

untuk meminta maaf pada Togawa pada pertemuan tersebut. Karena merasa 

dipermainkan oleh pemimpin Sanwa-kai dan pemimpin Togawa-gumi, Eguchi 

meminta tolong kepada Stealhead untuk membunuhnya. Dengan perjanjian akan 

memberikan wilayah kepada Stealhead.  

Setelah kedua pemimpin tersebut meninggal, Eguchi sebagai pemimpin 

baru, memberikan wilayah Gao kepada Stealhead sesuai perjanjian yang 

dibuatnya diawal. Namun, pemberian wilayah tersebut akhirnya membuat resah 

seluruh anggota yakuza dan oyabun mereka semua juga merasa terganggu karena 

menganggap Stealhead adalah orang asing, triad China yang dipercaya pembuat 

keributan di Jepang. 

2. Sinopsis Film Outrage 

 Seorang yakuza bernama Ikemoto, dipanggil oleh wakagashira, Kato, 

karena dia diketahui berhubungan dengan kelompok yakuza lain bernama Murase 

Family. Kato memanggil Ikemoto karena diperintahkan oleh oyabun mereka. 

Oyabun menduga bahwa Ikemoto merencanakan sesuatu dengan Murase.  
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Salah satu anggota sindikat Otomo (gabungan dari sindikat Ikemoto) ada 

yang bermain ke bar milik kelompok yakuza yang lain, sindikat Murase. Tetapi 

dia tidak membawa uang tunai untuk membayar, dan anggota yakuza di bar 

tersebut marah, tetapi dia belum mengetahui bahwa tamunya tersebut adalah 

anggota dari sindikat Otomo. Yakuza tersebut dibawa ke kantor sindikat Otomo 

dan dibayar sejumlah penagihan di barnya. Mendengar hal tersebut, bos dari 

sindikat Murase itu marah dan meminta anak buahnya, Kimura, mengembalikan 

uang tersebut pada sindikat Otomo dan membawa potongan jari anak buah yang 

melakukan kesalahan tersebut. 

 Sesampainya di kantor sindikat Otomo, mereka tidak menerima 

permintaan maaf tersebut dikarenakan bukan bossnya sendiri yang datang. 

Kimura diminta untuk memotong jarinya juga di kantor sindikat Otomo. Setelah 

kejadian itu, Kimura dan temannya membalas dendam pada tamu yang tidak mau 

membayar tersebut. Kimura dan temannya memukul tamu tersebut menggunakan 

batu sehingga pingsan saat dia sedang makan di kedai pinggir jalan dan 

membawanya ke suatu tempat dan dipukuli sampai mati. Keesokan harinya, 

teman Kimura ditembak mati oleh anggota sindikat Otomo. 

 Setelah kejadian itu, Ikemoto meminta Otomo untuk memberi sedikit 

pelajaran kepada Murase. Otomo akhirnya menemui Murase saat dia sedang 

berobat ke dokter gigi. Disana, Murase diberi sedikit pelajaran dengan melukai 

lidahnya menggunakan bor.  

 Sindikat Murase akhirnya hancur, Ikemoto meminta Otomo untuk 

membunuh seluruh anggota Murase dan wilayahnya dikuasai oleh sindikat 
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Otomo. Wilayahnya tersebut dijadikan kasino dengan bantuan izin dari kedutaan 

besar setempat. Tetapi, Ikemoto sendiri selalu bermain di kasino tersebut sehingga 

meresahkan para tamu lainnya. Pendapatan casino mereka pun menyusut, tetapi 

Ikemoto tidak peduli dengan pemberitahuan dari Otomo tentang hal tersebut, dia 

tetap saja bermain di kasino tersebut dengan sesuka hati. 

 Setelah Otomo membunuh seluruh anggota Murase, Ikemoto 

membubarkan kelompok Otomo dan wilayahnya diambil alih oleh Ikemoto. 

Kelompok Otomo murka dan akhirnya membunuh Ikemoto. Tetapi, Ozawa, 

tangan kanan Ikemoto tidak tinggal diam. Dia menghancurkan seluruh kelompok 

Otomo. Setelah seluruh kelompok hancur, Kato membunuh Ozawa dan oyabun 

mereka karna ingin menduduki jabatan sebagai oyabun. 

3. Sinopsis Film Kids Return 

 Kids Return menceritakan tentang persahabatan antara Shinji (Masanobu 

Ando) dan Masaru (Ken Kaneko), dua anak sekolah lanjutan yang drop out, 

mereka tumbuh di daerah pinggir kota Tokyo. Kedua pemuda ini hanya senang 

bermain-main, egosentris, dan kurang bertanggungjawab. Mereka menyepelekan 

sekolah, mengejek guru-guru mereka dan mengganggu teman-teman sekolah 

mereka sendiri. Mereka berdua sering menghabiskan sebagian lebih waktu mereka 

di kedai kopi dan warung mie. 

Shinji memiliki cita-cita menjadi seorang petinju amatir, namun dia tidak 

memiliki kekuatan atau keteguhan hati yang mampu memsukseskan dirinya di 

tengah-tengah kompetisi. Masaru bergabung dengan sebuah kelompok yakuza, 

dan dengan cepat menjadi mafia yang cukup ditakuti. Tapi secepat dia 
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mendapatkan posisi secepat itu pula Masaru kehilangan jabatannya hal ini 

disebabkan karena Masaru kurang disiplin. Shinji bersikap tidak sopan dan tidak 

menghargai oyabun, sehingga Masaru akhirnya keluar dari keanggotaan yakuza 

tersebut dan menjalani kehidupan seperti biasa kembali. Tiga tahun kemudian 

Shinji dan Masaru bertemu kembali dan kembali ke sekolah mereka yang dulu. 

4. Sinopsis Film Brother 

 Film Brother menceritakan seorang yakuza yang bernama Yamamoto 

(aniki) dikhianati oleh anak buahnya yang bernama Harada. Akibatnya, kelompok 

Yamamoto harus dibubarkan. Anak buah Yamamoto yang berkhianat akhirnya 

masuk ke kelompok lain bernama “Hisamatsu”.  

Setelah kelompoknya dibubarkan, Yamamoto pergi ke Amerika untuk 

mencari seorang bernama Ken. Dia mencari ke sebuah restoran Jepang, tetapi 

Yamamoto tidak menemukannya dikarenakan Ken telah dipecat. Teman Ken di 

restoran tersebut memberitahukan kepada Yamamoto tempat tinggal Ken yang 

sekarang dan memberitahu supaya Yamamoto berhati-hati karena Ken sekarang 

bergabung dengan kelompok orang kulit hitam yang terkenal cukup berbahaya. 

 Di perjalanan menuju kediaman Ken, Yamamoto bertemu dengan seorang 

kulit hitam, dan tidak sengaja Yamamoto menjatuhkan minuman anggur 

kepunyaan orang kulit hitam tersebut. Orang kulit hitam tersebut marah dan 

meminta ganti minuman anggurnya, tetapi dengan dinginnya, Yamamoto 

mengambil pecahan botol minuman anggurnya dan melukai mata kanan orang 

hitam tersebut. 
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 Sesampainya Yamamoto di kediaman Ken, Ken terkejut dengan 

kedatangan Yamamoto yang dianggap aniki atau big brother olehnya. Ken 

memperkenalkan Yamamoto kepada teman-temannya. Ternyata, salah satu teman 

Ken, bernama Denny adalah orang kulit hitam yang matanya dilukai oleh 

Yamamoto. Hari-hari mereka lalui bersama-sama dan akhirnya terjalin hubungan 

baik diantara Yamamoto dengan teman-teman Ken. 

 Suatu hari, Yamamoto membantu Ken yang terlibat bisnis obat terlarang 

dengan mafia setempat. Mafia tersebut bayaran Ken kurang sesuai. Karena Ken 

dipukul oleh mafia tersebut, Yamamoto tidak tinggal diam dan akhirnya 

Yamamoto membunuh mafia tersebut. Sejak kejadian itu, terjadilah perang antar 

mafia di negara tersebut. 

 Berjalannya waktu, Kato, anak buah Yamamoto yang setia, menyusul 

Yamamoto ke Amerika. Setelah kedatangan Kato, Yamamoto membuat jaringan 

yakuza disana, Anggotanya diawali dengan Kato, Ken dengan tiga temannya, 

Denny, Mo, dan Jay. Jaringan tersebut semakin lama semakin besar dan terlibat 

dengan perang antar mafia.  

 Untuk memperbesar anggota kelompok, mereka mencari orang-orang 

Jepang yang tinggal disana dan ditawarkan untuk bergabung dengan kelompok 

tersebut. Mereka akhirnya menemui orang Jepang yang tinggal disana bernama 

Shirase dengan maksud menawarkan Shirase untuk bergabung. Awalnya Shirase 

tidak berkenan untuk bergabung, tetapi Kato memohon kepada Shirase agar mau 

bergabung dan Kato rela mati untuk Yamamoto asalkan Shirase ikut bergabung. 
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 Kato akhirnya meninggal dan Shirase ikut bergabung. Shirase banyak 

membuat keributan di kalangan para mafia setempat yang mengakibatkan 

kelompok Yamamoto diincar oleh para mafia. Perang terus berlangsung, tetapi 

kelompok Yamamoto cukup lemah dikarenakan anggota yang masih terhitung 

sedikit. Satu per satu anggota meninggal dan akhirnya Yamamoto meninggal 

ditembak oleh para mafia, setelah meminta Denny untuk lari dengan membawa 

tas berisi uang yang diberikan oleh Yamamoto. 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

Gambar 3.1 Tato Dalam Film Shinjuku Incident 

 

( Shinjuku Incident_snapshoot_0 : 09 : 18.jpg) 

 

 Gambar 3.2 Gambar Tato Dalam Film Outrage 

 

( Outrage.2010. _snapshot_01.07.14.jpg ) 
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Gambar 3.3 Gambar Tato Dalam Film Kids Return 

 

( kd-rtrn.avi_snapshot_01.19.52.jpg )  

 

Gambar 3.4 Gambar Tato Dalam Film Brother 

 

( Brother.2000 _snapshot_00.25.07.jpg ) 
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Gambar 3.5 Penampilan Resmi Yakuza Dalam Film Shinjuku Incident 

 

( Shinjuku Incident_snapshoot_.1 : 04 : 40.jpg) 

 

Gambar 3.6 Penampilan Keseharian Yakuza Dalam Film Shinjuku Incident 

 

( Shinjuku Incident_snapshoot_.1 : 13 : 19.jpg) 
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Gambar 3.7 Penampilan Resmi Yakuza Dalam Film Kids Return 

 

(kd-rtrn _snapshot_01.32.03.jpg) 

 

Gambar 3.8 Penampilan Keseharian Yakuza Dalam Film Kids Return 

 

(kd-rtrn _snapshot_00.15.55_.jpg) 
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Gambar 3.9 Penampilan Resmi Yakuza Dalam Film Brother 

 

(Brother.2000 _snapshot_00.13.01_.jpg) 

 

Gambar 3.10 Penampilan Keseharian Yakuza Dalam Film Brother 

 

(Brother.2000 _snapshot_00.14.18_.jpg) 
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Gambar 3.11 Penampilan Resmi Yakuza Dalam Film Outrage 

 

(Outrage.2010 _snapshot_00.02.13.jpg) 

 

Gambar 3.12 Penampilan Keseharian Yakuza Dalam Film Outrage 

 

(Outrage.2010 _snapshot_00.19.53.jpg) 
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