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Lampiran 1 

 

Sinopsis Film ‘All about Lily Chou Chou’ 

 「リリイ・シュシュのすべて 」 

 

 Cerita Filim ini berawal dari seorang Siswa SMP yang sangat 

mengidolakan seorang penyanyi yang bernama Lili Chou Chou, bernama Yūichi 

Hasumi (Hayato Ichihara). Yuichi mengelola sebuah situs internet untuk 

penggemar Lily Chou Chou bertemu di dunia maya. Philia adalah nick name-nya, 

didalam situs inilah Yūichi mencurahkan segala pemikiran dan isi hatinya. Yūichi 

sering diganggu, digertak dan dikerjai oleh teman – temannya (ijime). Dia merasa 

hanya lagu dari Lily Chou Chou saja bisa mendapatkan ketenangan dan 

pencerahan kembali, karena ether yang dimiliki lagu Lily Chou Chou. 

 Shusuke Hoshino (Shugo Oshinari), temannya yang berasal dari satu SD 

yang sama, suka mengganggu Yūichi bahkan ditakuti oleh murid-murid yang lain. 

Hoshino adalah seorang anak yang pintar, pandai bermain kendo dan cukup baik, 

tapi dia tidak disenangi oleh teman – teman semasa SD-nya. Karena keunggulan 

yang dimiliki Hoshino membuat teman – teman menjauhi dan membencinya. Hal 

tersebut membuat Hoshino merasa muak dan tersiksa. Ketika memasuki SMP, ia 

berusaha menjadi seorang Hoshino yang baru.  

 Kemudian ketika  libur musim panas  tiba, Hoshino, Yūichi dan teman – 

teman di klub kendonya memilih  berlibur ke pulau Okinawa. Tapi biaya untuk ke 

pulau tersebut sangat besar. Sehingga mereka pun mencari cara untuk 
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mendapatkan uang. Kemudian mereka memutuskan untuk mencuri, keesokan 

harinya mereka melihat ada seorang laki – laki kaya yang sedang dirampok dan 

di-todong oleh pelajar dari sekolah lain. Hoshino tiba-tiba berlari ke arah pria dan 

para pelajar itu serta merampas uang tersebut dari tangan pelajar nakal dari 

sekolah lain itu. Semua pun terkejut dengan aksi Hoshino.   

 Setelah berhasil merampas uang tersebut, mereka berlibur musim panas di 

Okinawa dan mereka juga membeli digital camera. Ketika di Okinawa mereka 

bertemu dengan seorang wisatawan pria yang ingin ikut menumpang mobil 

mereka. Mereka tiga kali bertemu dengan pria aneh ini di tempat yang berbeda. 

Memancing, bermain kembang api, dan berenang menjadi kegiatan mereka saat 

liburan.  

 Selama liburan Hoshino mengalami kecelakaan, ia hampir mati dua kali. 

Pertama dia hampir tertusuk ikan Shijar 1  dan kemudian dia hampir mati 

tenggelam di laut. Kejadian tersebut, cukup mengguncang psikis Hoshino, lagi 

pula sang tour guide berkata bahwa hidup Hoshino sisa lima nyawa lagi yang 

tersisa dari tujuh nyawa2. Semenjak kejadian itu tiba-tiba Hoshino membuang 

semua uang mereka kelaut dan dia tertawa dengan puasnya sementara itu semua 

teman-temanya menjadi marah dan panik. Seusai libur musim panas sosok 

Hoshino berubah, menjadi ditakuti dan disegani oleh teman–temannya karena 

menghajar Inubushi, penguasa di kelas mereka. 

                                                            
1 Ikan Shijar memiliki mulut yang runcing dan tajam. 
2 Di Okinawa memiliki kepercayaan bahwa setiap orang memilik tujuh nyawa jika berarda di 
pulau tersebut. 
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 Sekarang, Hoshino mempunyai pengaruh disekolahnya. Dia mempunyai 

beberapa murid yang tunduk dengan perintahnya. Dan mereka suka mengganggu 

murid – murid lain yang lebih lemah dari mereka, tak terkecuali Yūichi. Sikap 

Hoshino berubah menjadi picik terhadap Yuichi. Padahal dulu mereka berteman. 

Yoko Kuno dan Tsuda Shiori pun mengalami ijime oleh teman – teman 

sekelasnya. Sampai suatu ketika Tsuda Shiori memutuskan untuk bunuh diri, 

karena tidak sanggup menjalani hidupnya lagi karena merasa terjebak dengan 

lingkungannya yang membuatnya terjerumus dalam enjo kōsai3. Selain itu, Yoko 

Kuno seorang murid yang pandai bermain musik dan yang memperkenalkan Lily 

Chou Chou kepada Hoshino juga yang telah di-ijime bahkan diperkosa oleh 

teman-teman Hoshino, kemudian Kuno menggunduli rambutnya agar ia merasa 

terbebas dan nyaman dengan keadaan yang dihadapinya.  Karena kejadian itu, 

teman–teman yang meng-ijime mereka terkejut. Teman-teman Hoshino 

berkumpul di suatu tempat mereka biasa berkumpul membahas dan membongkar 

semua kejahatan Hoshino bersama–sama. Mereka memutuskan untuk membunuh 

Hoshino, tetapi tidak ada yang berani untuk melakukannya.  

 Lily Chou Chou akan mengadakan live concert, di sana Philia (Yūichi) 

berjanji untuk bertemu  untuk pertama kalinya dengan Blue_cat, teman di dunia 

mayanya. Ia merasa beruntung karena Blue_cat ini bisa mengerti dengan apa yang 

dihadapi Philia, dan Blue_Cat juga sama-sama menyukai lagu Lily Chou Chou. 

Betapa terkejutnya Philia saat dia melihat Hoshino ada diantara antrian masuk 

konser. Dia ingin menghindar, namun Hoshino melihatnya dan menghampiri 

                                                            
3 Enjo kōsai : prostitusi anak 
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Yūichi. Hoshino pun tahu bahwa tiket Yūichi tempat duduknya lebih bagus 

daripada miliknya, sehingga ia meminta untuk ditukarkan. Bahkan, Hoshino 

memberikan sebuah apel hijau dan meminta Yūichi memberikan apel tersebut jika 

ia bertemu dengan seseorang. Namun, Hoshino tidak tahu bahwa orang yang 

dijanjikan untuk bertemu tersebut adalah Yūichi (Philia). Karena di apel tersebut 

bertuliskan Blue_cat, dan ketika di internet Blue_Cat berkata bahwa Philia akan 

tau Blue_Cat dari apel hijau yang ia bawa.  

 Hoshino mengambil tiket Yūichi  dan membuangnya, hal tersebut 

membuat Yūichi geram. Ketika konser usai, Hoshino melihat Yūichi masih di luar 

dan menghampirinya serta mengambil kembali apel tersebut dan meninggalkan 

Yūichi begitu saja. Yūichi berteriak, “Lily Chou Chou !!!! ada Lily! Ada Lily 

lihat!”, semua orang pun terkecoh. Di dalam keriuhan tersebut, Yūichi 

menghampiri Hoshino dan menusuknya dari belakang. Hoshino pun terkejut 

ketika hal tersebut terjadi terlebih ketia ia tau bahwa Yūichi membunuhnya. 
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Lampiran 2 

 

PEMERAN DI DALAM FILM 

1. Hayato Ichihara sebagai 雄一蓮見(Yūichi Hasumi) 

Seorang anak remaja yang berada di bawah pengaruh teman-

temannya untuk melakukan pencurian dan perampokkan bersama-

sama. Sebelumnya Yuichi yang diperankan oleh penggemar Lily 

Chou Chou 

2. Shugo Oshinari sebagai 星野 修介 (Hoshino Shusuke) 

Anak tunggal dari keluarga yang kaya namun semenjak bisnis 

keluarganya bangkrut keluarganya pecah dan hoshino tinggal 

dengan ibu dan neneknya. Karena kebangkrutan tersebut telah 

membuat Hoshino kurang perhatian dari orang tuanya, sedangkan 

pada usia rapuh dimana seorang anak yang sedang berkembang 

begitu memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Tetapi   

Hoshino tidak mendapatkan hal tersebut dari orang tuanya yang  

begitu sibuk. 

3. Ayumi Ito sebagai 陽子久野 (Yôko Kuno) 

Seorang pelajar yang pandai bermain piano. Karena prestasinya   

tersebut teman-temannya tidak suka dan Kuno dianggap sombong. 

Kuno juga teman SDnya Hoshino dan memperkenalkan lagu 

Debussy dari Lily Chou Chou kepada Hoshino. Tetapi, semenjak 
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kepindahan Hoshino, Kuno lupa dan ketika bertemu di SMP Kuno 

sudah lupa pada Hoshino. 

4. Yu Aoi ... 詩織津田(Tsuda Shiori) 

  Seorang anak yang periang dan lincah. Hoshino mengambil 

gambar porno dari Tsuda, dan dia terjerumus pada dunia prostitusi 

karena Hoshino  memerasnya. Tsuda tidak tahan dengan 

kehidupannnya dan berusaha melepaskan diri dari pengaruh 

Hoshino. Tsuda juga penggemar Lily Chou Chou karena Yuichi 

memperkenalkannya pada Tsuda. 

5. Ryo Katsuji ... 寺脇仁志 Terawaki Shioske  

  Seorang  anak yang pandai, teman satu klub kendo dengan 

Yuichi dan Hoshino.  

  

6. Kasahara Hideyuki sebaga i 清水恭太(Shimizu Kyouta) 

     Seorang remaja yang memiliki semangat dan tempramen yang 

tinggi. Shimizu  Kyouta pintar membujuk teman-temannya. Dia  

mengusulkan untuk mencuri untuk mendapatkan uang berlibur ke 

Okinawa. 

7. Tomohiro Kaku ... 多田野雅史  (Tadano Masashi ) 

   Tadano pernah di bantu oleh Hoshino ketika diganggu oleh 

teman sekelasnya. Semenjak itu Tadano berteman dengan Hoshino 

dan melakukan semua perintah Hoshino untuk mencuri. 

8. Kazusa Matsuda sebagai  神崎 すみか (Kanzaki Sumika) 
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Kanzaki tidak suka dengan Kuno dan atas perintah Hoshino 

Kanzaki menyuruh teman-temannya untuk menolak Kuno 

mengiringi paduan suara kelas mereka. Kanzaki juga berusaha 

menghasut teman teman Hoshino untuk membunuh Hoshino. 

9. Takahashi Issei sebagai 池田先輩 (Ikeda Senpai) 

Senior di klub kendo. Seorang yang ramah, baik, dan perhatian 

kepada juniornya. 

10.   Sawaki Tetsu sebagai  犬伏列哉 (Inubushi Tsusai) 

Seorang yang pernah dikalahkan Hoshino. Dia ingin ditakuti 

dan memegang pengaruh di kelasnya, tapi Hoshino muak dengan 

perilakunya dan membuat Inubushi jatuh, terluka, dan 

mempermalukannya dihadapan teman-teman yang pernah diganggu 

oleh Inubushi. 

11. Yuki Ito sebagai 神野 (Kanno) 

Tangan kanan Hoshino, karena pertolongan Hoshino Kanno 

menjadi kaki tangan Hoshino dalam melakukan kenakalan mereka, 

seperti memeras uang dan memperkosa. 

12. Takao Osawa  sebagai 高尾 旅 (Takao Tabito) 

Seorang Wisatawan yang bertemu di Okinawa, Tabito pernah 

menyelamatkan Hoshino yang hampir mati tenggelam di laut. Takao 

juga menceritakkan tentang kehidupan yang berat dengan Yuichi 

ketika mereka bertemu di pantai untuk ketiga kalinya. 

13.   Miwako Ichikawa 島袋 (Shimabukuro)  
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Seorang guide tour yang menemani Yūichi dan Hoshino dan   

  teman-temannya yang lain ketika berlibur selama di Okinawa. 

Memberikan pertolongan pertama dan napas buatan ketika Hoshino 

ditemukan pingsan.Shimabukuro juga menceritakkan tentang pulau 

aragusuku4 di Okinawa kepada Hoshino 

14.  Izumi Inamori sebagai  いずみ星野 (Izumi Hoshino) 

     Ibunya Hoshino sebagai single parent yang sangat cantik dan 

kaya.  

15.  Yoji Tanaka sebagai 恩田輝 先生 (Onda Teru Sensei) 

Guru olah raga yang ramah dan baik. Selalu membimbing dan 

mengawasi setiap muridnya.  

16. Washio Machiko sebagai 雄一のお母さん (Ibu Yuichi) 

Ibu dari Yuichi yang sedang hamil dan akan menikah kembali 

dengan seorang pria yang memiliki satu anak. Dia berusaha 

memperhatikan anaknya dan dia tidak tahu bahwa anaknya telah 

berubah dari seorang anak yang baik menjadi seorang yang berani 

mencuri. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Nama pulau tersebut sama dengan salah satu nama judul lagu Lily Chou Chou 
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