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Lampiran 1 

PEMERAN DALAM SERIAL DRAMA “KONKATSU!” 

1. Kuniyuki（邦之） 

Amamiya Kuniyuki adalah seorang pria  berusia 30 

tahun. Ia memiliki seorang adik bernama Yasu 

(Kuniyasu) dan ayahnya bernama Kunio. Kuniyuki 

masih tinggal bersama ayahnya. Walaupun awalnya ia tidak berniat untuk 

menikah, tapi akhirnya ia mau untuk menikah. Dan wanita yang dinikahinya 

adalah Haruno. 

2. Haruno（春乃） 

 

Haruno adalah wanita berusia 22 tahun, sangat ingin 

mendapatkan pekerjaan. Ia adalah teman masa kecil 

Kuniyuki dan terkadang ia membantu ayah Kuniyuki berjualan tonkatsu. 

Sejak kecil Haruno sudah menyukai Kuniyuki. Walaupun sulit untuk 

mendapatkan cinta Kuniyuki tapi pada akhirnya mereka menikah. 

3. Shige（茂） 

 Shige juga teman Kuniyuki sejak kecil. Ia memiliki 

usaha yaitu bar kecil. Shige memiliki keinginan untuk 

menikah dan memiliki anak. Ia pernah menyukai 
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Yūko dan Haruno, tetapi kedua wanita itu menolak cinta Shige. 

4. Yūko（優子） 

Yūko adalah seorang wanita yang sudah sering 

mengikuti ajang konkastu. Tetapi karena ia 

menetapkan standar yang tinggi, sulit untuknya untuk 

mendapatkan pria. Meski awalnya ia tidak tertarik pada Sakurada Shūgorō, 

tetapi nantinya ia menjalin hubungan dengan pria tersebut. 

5. Takumi（匠） 

Takumi adalah atasan Kuniyuki dan  Shūgorō di 

Departemen Penurunan Angka Kelahiran. Selain itu ia 

juga teman masa kecil Kuniyuki, dan statusnya sudah 

menikah. 

6. Sakurada Shūgorō（桜田周五郎） 

Sakurada Shūgorō adalah pria paruh baya dan seorang 

pekerja keras, merupakan teman sekerja Kuniyuki dan 

Takumi. Ia menyukai Yūko sejak pertama kali 

melihatnya di ajang konkatsu. Cukup sulit baginya sampai mendapatkan cinta 

Yūko. 
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7. Makoto（真琴） 

Makoto adalah janda dengan dua orang anak. Memilki 

usaha sebagai penyedia jasa acara konkastu. Melalui 

acara miliknya ini, ia dipertemukan kembali dengan 

Kuniyuki yang adalah teman masa kecilnya. Kuniyuki pernah melamarnya, 

tetapi ia menolak.  

8. Mizoguchi Kuchō（溝口区長） 

 

Ia adalah  kepala Distrik Harumi. Saat mengetahui 

bahwa Kuniyuki akan menikah, ia bersemangat ingin 

menjadi orang yang menyampaikan pidato pada pernikahan tersebut, padahal 

ia tidak tahu bahwa pernikahan hanya karangan kuniyuki saja agar diterima 

bekerja. 

9. Ito Masaru（勝） 

 

Ito Masaru juga bekerja di kantor pemerintah Distrik 

Harumi, tetapi berbeda departemen dengan Kuniyuki. 

Akibat rencana proyeknya untuk membangun ulang daerah tempat tinggal 

Kuniyuki, ia sempat berselisih dengan Kuniyuki. Tetapi mereka akhirnya 

berteman baik.  
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10. Kunio（邦夫） 

Kunio adalah ayah Kuniyuki dan Yasu, istrinya  

sudah meninggal. Ia memiliki usaha tempat makan 

tonkatsu. Tetapi Kuniyuki malah sama sekali tidak 

suka tonkatsu. 

11. Kuniyasu （邦康） 

 

Kuniyasu atau dipanggil Yasu adalah adik Kuniyuki. 

Ia bekerja di salon. Dibanding Kuniyuki, Yasu justru 

lebih dulu melamar kekasihnya. 

12. Teman-teman Yasu 

Tiga teman Yasu masih muda. Ketika mereka 

disuruh oleh Kuniyuki untuk berpura-pura 

berkonsoltasi tentang pernikahan pada Kuchō, disitu 

tampak bila mereka merasa pernikahan tidaklah penting dan mereka belum 

berpikir untuk menikah. Tetapi akibat terinspirasi saran dari Kuniyuki, salah 

satu diantara mereka akhirnya ada yang menyadari pernikahan itu penting. 
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13. Kaneko Anri 

Anri adalah wanita yang dijumpai Kuniyuki di ajang 

konkastu. Ia berusia lebih tua dibanding Kuniyuki. 

Saat Anri menyatakan niatnya untuk segera menikah 

dan memilki anak, Kuniyuki menolak karena hubungan mereka masih baru 

dan terlalu cepat. Dari sini Anri marah dan memutuskan hubungan mereka. 

14. Masuoka （増岡） 

 

Masuoka adalah salah satu orang yang 

mewawancarai Kuniyuki saat pertama kali melamar 

kerja di kantor pemerintah. Ia juga merupakan asisten dari  Mizoguchi Kuchō. 
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Lampiran 2 

RINGKASAN CERITA DALAM SERIAL DRAMA “KONKATSU!” 

Episode 1 

Cerita berawal dengan pengunduran diri Kuniyuki （邦之）dari tempatnya 

bekerja. Tanpa diduga, keesokan harinya terjadi krisis ekonomi global yang  

mempengaruhi Jepang. Dimana kondisi saham dunia jatuh dan perburuhan hancur, 

sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Keadaan dimana sulit untuk mencari 

pekerjaan di saat krisis ekonomi global ini dialami oleh Kuniyuki dan Haruno（春

野） . Ayah Kuniyuki, Kunio（邦夫） , menyuruhnya untuk membantu menjual 

tonkatsu hingga nantinya ia mendapat pekerjaan baru, tetapi Kuniyuki menolaknya. 

Hingga suatu kali, ketika sedang berada di rumah Shige（茂）, Kuniyuki tanpa 

sengaja membaca di potongan-potongan kertas bahwa kantor pemerintah Distrik 

Harumi（春見区） sedang membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi pegawai 

kontrak.  

Setelah melihat iklan ini, maka Kuniyuki pun melamar dan mengikuti 

wawancara. Disini ia bertemu dengan Sakurada Shūgorō（桜田周五郎）, yang nanti 

akan menjadi rekan sekerjanya. Saat Kuniyuki  diwawancara, ada satu syarat penting 

yang harus dipenuhi yakni sudah berstatus menikah. Karena sewaktu melihat iklan 

lowongan ini potongan kertasnya tidak lengkap, jadi ia tidak mengetahui tentang 
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syarat utama ini. Kuniyuki ingin mendapat pekerjaan tersebut, sehingga ia terpakasa 

berebohong dengan mengatakan bahwa ia sudah mempunnyai rencana untuk menikah, 

tapi karena tidak juga dapat pekerjaan, rencana menikah pun ditunda hingga ia dapat 

pekerjaan.  

Akhirnya Kuniyuki diterima menjadi pegawai kontrak di kantor pemerintahan 

Distrik Harumi, dan Shūgorō juga diterima. Shūgorō yang sudah paruh baya diterima 

bekerja karena ia dikira sudah menikah oleh orang-orang yang saat itu 

mewawancarainya. Shūgorō tidak memberitahukan status yang sebenarnya bahwa ia 

belum menikah.  Kuniyuki dan Shūgorō ditempatkan di Departemen Penurunan 

Angka Kelahiran. Atasan Kuniyuki dan Shūgorō di departemen ini adalah Takumi, 

yang ternyata teman Kuniyuki semasa kecil. Takumi berbeda dengan dua rekan 

kerjanya yaitu status Takumi yang sudah menikah. 

Berita Kuniyuki akan segera menikah tersebar luas melalui berita wilayah 

yang memberitakan tentang perkembangan Distrik Harumi. Namun, Kuniyuki 

memutuskan untuk mengatakan yang sejujurnya pada Shige bahwa  rencana 

pernikahan itu adalah bohong. Tidak ingin kehilangan pekerjaannya bila ketahuan 

berbohong, maka Kuniyuki ditemani Shige memutuskan untuk ikut dalam ajang 

konkatsu, dengan harapan dapat bertemu seorang wanita yang tepat dan menikah. Di 

ajang ini tanpa sengaja Kuniyuki bertemu dengan teman masa kecilnya, Makoto, 

yang ternyata adalah penyelenggara acara itu. Dan disitu juga Kuniyuki bertemu 

dengan Shūgorō, dari pertemuan di ajang konkatsu ini pula Kuniyuki baru 
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mengetahui status Shūgorō yang belum menikah. Mereka berdua sepakat untuk 

menutupi hal ini dari orang-orang kantor. Dalam ajang konkatsu ini Kuniyuki, Shige, 

dan Shūgorō bertemu dengan Yūko（優子）. Seorang wanita yang sudah sering kali 

mengikuti ajang konkatsu, tapi tidak juga menemukan pria yang sesuai dengan 

keinginannya. Saat perkenalan, Kuniyuki ditolak Yūko karena tidak memiliki 

penghasilan yang sesuai dengan standarnya. 

Episode 2 

Ketika mengikuti ajang konkatsu yang kedua, Shige memperkenalkan diri 

pada Yūko sebagai seorang pemilik/ CEO sebuah standing bar. Hubungan Shige dan 

Yūko terus berlanjut semenjak perkenalan ini. Di pertemuan konkatsu yang kedua ini 

juga Kuniyuki bertemu dengan seorang wanita yang sama-sama bekerja di kantor 

pemerintahan tetapi berebeda wilayah dengan Kuniyuki.  

Suatu ketika, kegiatan konkatsu yang diikuti Kuniyuki dan Shūgorō diketahui 

oleh Ito tanpa sengaja. Ito juga bekerja di kantor pemerintah Distrik Harumi tetapi di 

bagian Departemen Pembangunan Kota, dan tanpa disadari diantara mereka terjadi 

persaingan dalam pekerjaan. Dimana Ito ingin mengembangkan Distrik Harumi 

dengan membangun ulang daerah tempat tinggal Kuniyuki yang bernama Sakura Jizō 

Shōtengai（さくら地蔵商店街）. Dimana di daerah itu toko-toko sudah banyak 

yang tutup dan sepi pengunjung. 
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Suatu kali Makoto berkunjung ke rumah Kuniyuki untuk makan tonkatsu 

buatan Kunio. Disana, Kunio dan Haruno mulai menanyai Makoto siapa dan seperti 

apa kekasih Kuniyuki. Tetapi Kuniyuki segera memotong pembicaraan tersebut, 

dengan mengirimkan pesan singkat pada Makoto yang berisi pengakuan Kuniyuki 

bahwa rencana pernikahan itu hanya sandiwara. Makoto pun mengalihkan 

pertanyaan-pertanyaan Kunio dan Haruno. Tetapi pada akhirnya kebohongan 

Kuniyuki ini diketahui oleh Haruno, Kunio, Yasu, dan Takumi. 

Di samping itu, hubungan Shige dan Yūko terus berlanjut, hingga suatu kali 

Yūko meminta untuk diajak melihat bar milik Shige. Sesampainya di tempat, Yūko 

terkejut melihat ternyata bar milik Shige tidak sesuai dengan yang dibayangkan. 

Bahwa faktanya bar milik Shige adalah standing bar kecil yang pengunjungnya pun 

jarang. Melihat kenyataan ini, Yūko langsung memutuskan hubungan mereka, ia 

merasa dibohongi oleh Shige. Yūko mengatakan bila Shige tidak memenuhi syarat 

pria idealnya, yaitu berpenghasilan besar, berpendidikan, memiliki bentuk fisik yang 

tinggi dan menarik.  

Suatu kali kantor pemerintah Distrik Harumi menerima kunjungan dari kantor 

pemerintah wilayah lain. Dan kebetulan kantor wilayah tersebut adalah tempat 

bekerja dari wanita yang ditemui Kuniyuki di ajang konkatsu. Pertemuan yang tidak 

diduga ini, membuat kegiatan konkatsu yang dilakukan Kuniyuki dan Shūgorō 

hampir diketahui oleh Kuchō. Tetapi Kuniyuki dapat berdalih bahwa ia mengikuti 

ajang tersebut sebagai riset untuk meningkatkan jumlah pasangan yang menikah 
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untuk menaikkan jumlah angka kelahiran anak. Kuchō pun mendukung kegiatan 

tersebut dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan distriknya. 

Episode 3 

Kuniyuki, Takumi, dan Shūgorō mengikuti kegiatan konkatsu dengan alibi 

untuk proyek peningkatan angka kelahiran. Ketika mengikuti kegiatan konkatsu ini, 

Kuniyuki berkenalan dengan wanita bernama Anri. Perkenalan mereka terus berlanjut 

dengan saling berkirim pesan singkat maupun pertemuan-pertemuan di luar kegiatan 

konkatsu. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pada pertemuan ketiga Anri 

menyatakan keinginannya untuk menikah dan memiliki anak. Tapi, Kuniyuki 

menolak, ia merasa pikiran untuk menikah terlalu cepat, terlebih mereka baru saling 

mengenal. Mendengar ini, Anri merasa kesal dan memutuskan hubungannya dengan 

Kuniyuki. Anri merasa ia sudah tidak memiliki waktu yang banyak untuk bermain-

main dalam mencari pasangan sebab usiannya yang sudah tidak muda lagi (usianya 

lebih tua dibanding Kuniyuki). Lalu setelah kejadian dimana Yūko memutuskan 

meninggalakan Shige dengan cara yang agak kasar, Yūko kembali lagi ke tempat 

Shige dan meminta maaf untuk sikapnya. Dari situ ia mulai berteman dengan Shige, 

Haruno, Kuniyuki, dan yang lainnya.  

Suatu ketika Kuchō memanggil Kuniyuki menanyakan perkembangan riset 

mengenai konkatsu. Kuniyuki menjelaskan akan mengadakan suatu pesta untuk 

pertemuan bagi para pasangan. Dan melalui siaran televisi, Kuchō menyampaikan 
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bahwa ia akan memamerkan pasangan hasil dari pesta pertemuan tersebut. Pesta 

tersebut sempat mengalami kegagalan, tapi karena beban dimana harus menemukan 

pasangan untuk dipamerkan di acara televisi, maka Kuniyuki dan dua rekan kerjanya 

berusaha untuk mencari pasangan. Di detik-detik terakhir menjelang menghadap 

Kuchō, Shūgorō berhasil membawa beberapa pasangan untuk dipamerkan di acara 

televisi lokal. 

Lalu ada cerita lain bahwa Ito memilki rencana untuk membangun ulang 

lingkungan tempat tinggal Kuniyuki, yaitu Sakura Jizō. Sakura Jizō adalah kawasan 

perdangan atau jalan pertokoan. Banyaknya toko yang sudah tutup, Ito memiliki 

rencana untuk membangun ulang agar lebih menarik minat pengunjung dan dapat 

meningkatkan kunjungan masyarakat ke Distrik Harumi. Tetapi rencana ini belum 

diketahui oleh Kuniyuki. 

Episode 4 

Semenjak pembelaan Haruno terhadap Shige ketika ditolak oleh Yūko, Shige 

mulai menyukai Haruno karena ia menganggap pembelaan Haruno adalah bentuk dari 

kepedulian atau rasa suka Haruno terhadap dirinya. Sehingga Shige berusaha untuk 

menyatakan cintanya pada Haruno. Tetapi setiap usaha yang dilakukannya selalu 

menemui kegagalan. Haruno sendiri tidak menyadari akan perhatian yang diberikan 

Shige maupun sikap aneh yang ditunjukkan oleh Shige. Yang tidak disadari pula oleh 

Shige, bahwa Haruno sebenarnya tertarik pada orang lain. 
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Takumi, Kuniyuki, dan  Shūgorō membuat acara konkatsu dengan kegiatan 

bermain golf. Atas undian diantara mereka bertiga, Kuniyuki menerima bagian untuk 

menjaga stand konsultasi pernikahan yang biasanya stand ini dijaga oleh Shūgorō, 

sedangkan Takumi dan Shūgorō berada di tempat bermain golf untuk melaksanakan 

kegiatan konkatsu yang sudah mereka rancang. Shige, Haruno, Yūko, dan Ito 

mengikuti kegiatan ini. Selama kegiatan bermain golf ini berlangsung, Yūko 

memperhatikan setiap sikap gerak-gerik serta latar belakang sosial pria yang 

mengikuti kegiatan ini. Sampai ketika Yūko melihat Ito, ia memiliki ketertarikan 

tersendiri pada Ito. Yūko melihat bahwa Ito adalah pria yang benar-benar sesuai 

dengan kriteria yang diinginkannya. Dan dengan cara-cara tertentu Yūko berusaha 

untuk mencari perhatian Ito. Ketika kegiatan bermain golf ini selesai, Ito meminta 

tolong pada Takumi untuk membawakan barang-barangnya kembali ke kantor, 

karena kebetulan Takumi juga akan kembali ke kantor.  

Di kantor, Kuniyuki merasa bosan harus menunggu stand tersebut. Karena 

saat itu bertepatan dengan hari libur, maka tidak ada yang datang untuk berkonsultasi. 

Adapun seorang ibu datang, tetapi karena yang menjaga bukan Shūgorō, ibu itu pun 

pergi. Tiba-tiba Kuchō muncul dan ingin juga mencoba untuk menunggu satu orang 

dan memberikan konsultasi tentang pernikahan. Karena tidak ada yang kunjung 

datang, maka Kuniyuki berusaha meminta bantuan Takumi, Makoto untuk 

mencarikan seseorang yang mau datang dan berpura-pura konsultasi pernikahan. 

Tetapi diantara mereka tidak ada yang bisa membantu. Lalu Kuniyuki meminta 
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bantuan pada Yasu, dan Yasu membawa ketiga temannya yang masih muda. Selesai 

konsultasi, Kuchō ingin mengunjungi rumah Kuniyuki dan mencoba tonkatsu buatan 

ayahnya. Saat itu karena tidak tega melihat ayahnya yang begitu susah payah 

menutupi kebohongan Kuniyuki, ia hendak mengaku pada Kuchō. Tetapi saat hendak 

berkata jujur pada Kuchō, Haruno tiba-tiba datang dan mengaku sebagi calon istri 

Kuniyuki, dan kebohongan pun tidak jadi terbongkar. Tetapi setelah kejadian ini, 

Shige memutuskan untuk menyatakan rasa cintanya pada Haruno. Haruno terkejut 

akan hal ini, ia meminta waktu untuk memutuskan jawaban atas pernyataan cinta 

Shige.  

Kemudian setibanya di kantor, Takumi meletakkan barang milik Ito diatas 

meja kerja Ito. Tanpa sengaja Takumi melihat ada proposal mengenai rencana untuk 

pembangunan ulang daerah Sakura Jizō, yaitu daerah tempat Kuniyuki dan Shige 

tinggal. Melihat hal ini, Takumi segera datang menemui Kuniyuki dan melaporkan 

apa yang baru saja ia temukan. Dari sinilah mulai terjadi perselisihan diantara 

Kuniyuki dengan  Ito. 

Episode 5  

Beberapa lama setelah pernyataan cinta tersebut, Haruno tidak pernah lagi 

menampakkan diri lagi. Yang dulu biasanya ia selalu mampir ke tempat Shige untuk 

minum atau ke tempat Kunio untuk makan tonkatsu, kini ia tidak pernah datang lagi. 

Cukup lama menghindar, Haruno menemui Shige dan mengatakan bahwa ia tidak 
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dapat menerima cinta Shige, karena ia sudah meyukai orang lain. Haruno tidak 

menyebutkan siapa orang yang ia sukai. Walau sedih tapi Shige menerima keputusan 

Haruno. 

Di sisi lain, semenjak rencana Ito diketahui, Takumi dan Shūgorō membantu 

Kuniyuki dalam mencari informasi dengan siapa Ito bekerja sama dalam rencana 

pembangunan ulang Sakura Jizō. Lalu diketahuilah ternyata Ito bekerja sama dengan 

Kawabata. Kawabata atau dikenal dengan sebutan Kawa-chan adalah seorang pemilik 

bar minuman bernama Kawa-chan Sakaba（川ちゃん酒場）. Kuniyuki berusaha 

untuk menggagalkan rencana ini dengan menghidupkan kembali toko-toko di 

lingkungan tempat tinggalnya.  

Episode 6 

Takumi yang sudah menikah, dapat dikatakan sebagai suami yang takut akan 

istri. Pada suatu saat, Takumi diminta untuk membantu Ito dalam rencana 

pembangunan daerah Sakura Jizou. Takumi diminta karena ia dinilai cukup 

mengetahui kondisi dari lingkungan tersebut. Setelah berpikir, Takumi menerima 

tawaran ini, baik Kuniyuki maupun Shūgorō kaget mendengar hal ini. Kuniyuki 

merasa kecewa, tetapi Takumi menjelaskan, bahwa ia menerima tawaran tersebut 

karena ia punya beban terhadap keluarga yang kebutuhannya harus ia penuhi, takumi 

menjelaskan pada Kunyuki bahwa ia tidak bisa bekerja hanya berdasarkan emosi 

sama seperti apa yang dilakukan Kuniyuki. Sejak itu, Takumi membantu Ito dalam 
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mengurus rencana Ito, dimana Takumi diberi tugas untuk menyebarkan surat kepada 

warga agar mau melepaskan atau meninggalkan toko-toko milik mereka. Walaupun 

tugas ini berat, karena Takumi cukup mengenal orang-orang yang tinggal di 

lingkungan tersebut, terlebih Kunio, ayah Kunyuki. Namun ia tetap melakukannya 

demi keluarga. 

Semenjak penolakan cinta yang dilakukan Haruno pada Shige, mereka berdua 

tidak pernah saling bertegur sapa lagi. Namun atas jasa Kunio, akhirnya mereka bisa 

saling berkomunikasi dan kembali berteman lagi. Tetapi tetap Haruno tidak pernah 

terbuka akan persaan sukanya terhadap orang lain. 

Kuniyuki juga sibuk mematangkan rencana untuk menghidupkan kembali 

toko-toko di lingkungan temapt ia tinggal. Kuniyuki mencoba berkonsultasi dengan 

Makoto ,dan hasilnya Makoto memberi ide untuk membuka konkatsu bar. Dan 

dipilihlah bar kecil milik Shige yang akan dijadikan sebagai konkatsu bar, dimana 

pria dan wanita bisa bebas datang kesitu untuk saling bertemu dan mungkin dapat 

menjalin hubungan lebih lanjut.   

Episode 7 

Shūgorō masih suka mengikuti ajang konkatsu, karena ia tidak ingin 

menyerah untuk mencari istri. Di suatu ajang konkastu yang diikutinya, ia bertemu 

dengan Yuko dan disitu pula ada seorang wanita yang berusia sebaya dengannya, 

secara tiba-tiba menghampiri dan wanita itu mengajak berbincang Shūgorō. 
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Sesungguhnya Shūgorō merasa kurang nyaman berbincang dengan wanita ini. 

Untung saja ia diselamatkan oleh Yūko, dimana Yūko menelpon dirinya dan berpura-

pura bahwa ia menerima telepon dari kantor. Tetapi akhirnya wanita tersebut 

mengetahui bahwa Shūgorō berbohong, wanita tersebut kesal dan ia mengancam akan 

melakukan sesuatu yang membuat Shūgorō menyesal.  

Karena Kuniyuki sering berkonsultasi dengan Makoto, dan Kuniyuki selalu 

setuju dengan apa yang disampaikan oleh Makoto, lama-kelamaan timbul rasa 

cemburu dalam diri Haruno. Tetapi Haruno tidak mengatakannya pada orang lain, 

tetapi Shige mulai melihat tanda-tanda kecemburuan ini.  Shige pun menanyakannya 

pada Haruno. Karena sudah tidak dapat menyembunyikannya lagi, akhirnya Haruno 

bercerita pada Shige bahwa memang Kuniyuki adalah pria yang disukainya, tapi 

Haruno meminta pada Shige untuk tidak memberitahukan hal ini pada siapa pun. 

Dari pihak  Kuniyuki, karena sering berkomunikasi dan suka membantu 

dalam menjaga anak-anak Makoto, tanpa disadari timbul keinginan dalam dirinya 

untuk memiliki sebuah keluarga bersama Makoto. Tetapi ketika Kuniyuki 

menyampaikan niatnya ini, Makoto menolaknya. Makoto merasa lebih nyaman bila 

hubungan diantara mereka berdua tetap sebagai teman saja.    

Beberapa lama setelah kejadian Shūgorō dimarahi oleh seorang wanita di 

sebuah ajang konkatsu, benar saja bahwa wanita itu mengirimkan surat berisikan 

kemarahannya atas kelakuan Shūgorō. Surat ini sampai ke tangan Kuchō, dan 
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Shūgorō dipanggil untuk dimintai keterangan. Disini Shūgorō membenarkan apa 

yang ada dalam surat tersebut dan meminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. 

Kuniyuki merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Shūgorō, walaupun Kuniyuki 

tidak ada hubungannya ats kejadian itu. Tetapi karena merasa bahwa ia juga 

berbohong atas statusnya, maka Kuniyuki pergi menghadap Kuchō, mengatakan 

bahwa surat itu dia yang membuat, dan saat itu juga Kuniyuki menjelaskan bahwa 

selam ini ia berbohong tentang rencana pernikahan tersebut demi mendapatkan 

pekerjaan. Sesudah mendengarkan pengakuan dari Kuniyuki, Kuchō langsung 

memecat Kuniyuki. 

Episode 8 

Kuniyuki kembali menjadi pengangguran, tetapi Kunio tidak lagi memaksa 

untuk membantu dirinya dalam berjualan tonkatsu. Disini juga Kuniyuki bilang pada 

Haruno agar tidak perlu lagi berpura-pura menjadi calon istrinya, karena semua sudah 

dijelaskan pada Kuchō. 

Selama mencari kerja, Kuniyuki dibantu teman-temannya tetap berusaha 

untuk mempertahankan Sakura Jizō. Takumi dan Shūgorō mencoba memberi 

penjelasan agar para penduduk disitu untuk mulai membuka lagi toko-tokonya, tetapi 

penduduk disitu tetap tidak amu mendengarkan. 

Sejak Shige mengetahui Haruno menyukai Kuniyuki, Shige berusaha untuk 

membuat Haruno bahagia salah satu caranya dengan merencanakan untuk pergi 
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bermain bersama. Kebetulan esok harinya adalah ulang tahun Haruno. Keesokan hari 

Haruno pergi ke temapat yang sudah dijanjikan sebagi tempat pertemuan, disusul 

Shige yang datang hanya untuk memberikan hadiah kecil agar nantinya dapat 

digunakan untuk bermain bersama Kuniyuki. Di tempat itu, Haruno menunggu lama 

hingga sore tiba. Sedangkan Kuniyuki sibuk membuktikan pada orang-orang sekitar 

rumahnya bahwa ia bisa membuat tonkatsu. Ketika Shige melihat keadaan ini, tanpa 

sadar di depan orang banyak Shige mengatakan bahwa Haruno sedang menunggu 

kedatangan Kuniyuki disana, bahwa sebenarnya Kuniyuki adalah orang yang selama 

ini disukai oleh Haruno. Karena kaget, Kuniyuki menyusul ke tempat dimana Haruno 

menunggu hingga ketiduran.   

Episode 9 

Keesokan harinya, saat Haruno hendak berangkat kerja, semua orang 

menyapanya dengan tatapan aneh. Lalu ada seorang bapak yang menanyakan 

bagaimana keadaan kemarin saat berkencan dengan Kuniyuki. Haruno bingung 

mengapa banyak orang yang tahu akan hal ini, secara seketika Haruno sadar pasti 

Shige yang menyebarkan. Shige meminta maaf atas ketidaksengajaannya itu. Haruno 

sedikit kecewa karena sebenarnya ia ingin mengungkapakan perasaan pada Kuniyuki 

langsung dari mulutnya sendiri. Shige selalu berusaha untuk menjodohkan Haruno 

dan Kuniyuki. Tapi Kuniyuki masih kaget dan merasa menjalin hubungan dengan 

Haruno saat ini terlalu cepat. Karena selama ini Kuniyuki menganggap Haruno hanya 

sebagai adiknya.  
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Akhirnya Sakura Jizō mengadakan pembukaan kembali toko-toko yang 

sebelumnya telah tutup. Yang hadir saat itu cukup banyak dan melihat semangat yang 

muncul untuk membangun kembali daerah itu, maka orang-orang yang tadinya akan 

menjual/ meninggalakan toko mereka untuk kepentingan proyek Ito, memutuskan 

untuk tidak jadi menjualnya. Mereka akan berusah untuk membuka lagi usaha mereka. 

Awalnya acara pembukaan kembali toko-toko itu akan ditutup dengan perayaan 

kembang api, tapi karena hujan hal itu tidak jadi dilakukan. 

Haruno menyukai kembang api, ia cukup kecewa karena turun hujan. Setelah 

hujan reda, Kuniyuki mengajak Haruno bertemu di suatu tempat untuk bermain 

kembang api. Di saat itu pula, Haruno menyatakan cintanya pada Kuniyuki. Haruno 

tidak meminta Kuniyuki untuk memberikan tanggapan atas pernyataannya itu. 

Haruno hanya ingin Kuniyuki tahu apa yang dirasakan Haruno sebenarnya. 

Episode 10 

Seperti ketika Shige menyatakan cinta padanya, setelah Haruno menyatakan 

cinta pada Kuniyuki, ia tidak pernah muncul lagi. Semua orang menanyakan 

keberadaanya pada Kuniyuki, padahal Kuniyuki juga tidak tahu apa yang terjadi pada 

Haruno. Sekali Kuniyuki pernah mengirim pesan menanyakan kabar Haruno, dan 

Haruno hanya membalas bahwa ia sedang ingin sendiri. Shige cukup khawatir dengan 

keadaan Haruno. 
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Pada suatu hari Kuniyuki memutuskan untuk menemui Haruno, tapi pada saat 

ingin menemuinya, Kuniyuki melihat Haruno sedang berada dalam pelukan Shige 

dalam keadaan menangis. Kuniyuki merasa bahwa mungkin lebih baik Haruno berada 

di sisi Shige. padahal sebenarnya Kuniyuki sudah mulai menyukai Haruno dan ingin 

Haruno berada di sisinya. Ketika Kuniyuki mengatakan  persaannya ini pada Haruno, 

pada awalnya Haruno merasa seperti dipermainkan. Karena butuh waktu bagi Haruno 

untuk berpura-pura sebagai adik, tapi ketika Haruno sudah bisa menghadapinya, 

seketika Kuniyuki mengutarakan persaaannya, hal itu membuat Haruno bingung. 

Namun, setelah Kuniyuki menjelaskan semuanya, Haruno menerimanya, dan mereka 

berdua mulai menjalin hubungan yang serius.  

Di lain cerita, ternyata ada kabar bahwa proyek pembangunan yang 

direncanakan oleh Ito telah gagal. Ini terjadi karena Jinguji-san yang adalah pemilik  

tanah daerah tempat tinggal Kuniyuki memutuskan untuk menjual tanah tersebut pada 

perusahaan yang awalnya bekerja sama dengan Ito. Dengan keputusan ini pemilik 

perusahaan tersebut meminta agar kantor pemerintah tidak perlu lagi ikut campur 

dalam pembangunan wilayah tersebut. Kejadian ini disampaikannya pada Kuchō, dan 

cukup kecewa mendengar kabar ini.  

Kuniyuki yang mendengar kabar tersebut dari Takumi, kemudian 

memutuskan untuk segera menemui Ito. Ia menemui Ito dengan tujuan meminta 

bantuan untuk bersama-sama mempertahankan agar tanah di daerah tersebut tidak 

dijual. Ternyata tanah yang ditempati oleh Kuniyuki, Shige dan yang lainnya adalah 
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tanah yang dimiliki secara turun temurun. Tetapi orang-orang yang menempati tanah 

tersebut tidak pernah membayar uang sewa. Itulah alasan mengapa sang pemilik 

tanah ingin menjualnya. Sesungguhnya orang yang tinggal disitu bukannya sama 

sekali tidak pernah membayar, hanya saja mereka membayar ketika mereka ada uang. 

Karena kini banyak toko yang tutup maka banyak dari mereka yang tidak bayar uang 

sewa lagi. 

Saat rencana penghancuran lingkungan tersebut mulai dilakukan, tiba-tiba Ito 

muncul dan menyuruh orang-orang yang akan melakukan penghancuran tersebut 

untuk pergi. Karena pengurusan kuasa tanah tersebut belum selesai dan Ito juga 

mengancam kalau ia mengetahui bahwa bar yang dimiliki Kawabata bermasalah, 

sehingga persiapan penghancuran lingkungan tersebut dapat digagalkan. Mulai sejak 

itu Ito jadi membantu Kuniyuki dalam mempertahankan daerah tersebut. 

Episode 11 

Kuniyuki ditemani oleh Ito pergi ke rumah pemilik tanah tersebut. Disana 

mereka berusaha untuk bernegosiasi agar tanah itu tidak dijual. Tapi pembicaraan itu 

tidak membuahkan hasil. Secara diam-diam sang pemilik tanah datang ke daerah itu 

berbincang dengan Shige apa yang terjadi. Karena Shige tidak tahu rupa dari sang 

pemilik tanah, maka Shige menjelaskan layaknya seperti pada tamu, bahwa di daerah 

akan hidup lagi seperti dulu. Bahwa orang-orang di sekitar situ bersemangat untuk 
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membangun lagi dan menghidupkan lagi wilayah tersebut agar banyak dikunjungi 

orang luar. Sang pemilik tanah pun berpikir ulang untuk menjual tanah tersebut. 

Di lain pihak, Yuko kini memutuskan untuk tidak lagi mengikuti kegiatan 

konkatsu. Ia tidak lagi ingin menetapkan standar yang tinggi dalam mencari pria. 

Yūko menyadari bila ia terus menetapkan standar yang tinggi, maka ia tidak akan 

pernah bertemu dengan pria untuk dijadikan suami. Disamping bahwa keputusannya 

dipengaruhi ketika ia secara tidak sengaja mendengarkan pembicaraan anatara Ito dan 

Shūgorō. Dimana saat itu Yūko mulai melihat Shūgorō dari sisi yang berbeda, dan 

Yūko pun mulai tertarik kepada kepribadian Shūgorō. Dari situ ia mulai bertemu 

dengan Shūgorō dan menyatakan ingin mencoba untuk menjalin hubungan yang 

serius. 

Tibalah di hari pembukaan Sakura Jizou, banyak yang datang ke acara 

tersebut, termasuk Kuchō. Acara pembukaan diawali dengan pidato singkat dari 

Kuchō yang kemudian dilanjutkan oleh Kuniyuki. Disela-sela pidato ini pula, 

Kuniyuki melamar Haruno dan akhirnya menikah. Ditambah lagi Kuniyuki kembali 

bekerja di kantor pemerintah sama seperti dulu. Tetapi kini ia tidak lagi berbohong 

tentang statusnya. 

 

 

 


