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SINOPSIS 

Yōgisha X no Kenshin bercerita mengenai seorang wanita bernama Hanaoka Yasuko yang 

melakukan tindakan kriminal yang merupakan bentuk pembelaan diri dan pertahanan dirinya 

yaitu membunuh mantan suaminya sendiri, Togashi Shinji. Togashi yang dulu ia kenal 

memang baik, mempunyai pekerjaan tetap, dan selalu memprioritaskan Yasuko dan buah hati 

mereka, Misato. Namun setelah kehilangan pekerjaannya, Togashi berubah menjadi orang 

yang tidak bertanggung jawab, suka mabuk-mabukkan dan terkadang ia suka melampiaskan 

kekesalannya terhadap Yasuko. Oleh karena itu Yasuko menceraikannya dan membawa 

Misato pergi jauh dari Togashi. Namun, tetap saja Togashi terus menghampirinya dan meminta 

uang. Yasuko sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Togashi yang selalu mengganggu 

kehidupannya dengan Misato. Akhirnya Yasuko berpindah apartemen dan beberapa kali 

berganti pekerjaan. 

Suatu hari pada saat Togashi mengunjungi apartemennya, Misato yang sudah muak 

melayangkan sebuah vas ke belakang kepala Togashi, kemudian dengan kesal Togashi 

menampar Misato keras. Takut akan sesuatu yang buruk terjadi pada Misato, dengan cepat 

Yasuko mengambil kabel kotatsu dan melilitkannya ke leher Togashi dengan sekuat tenaga 

sampai leher Togashi menjadi biru dan mukanya pucat pasi.  

Sebelum Yasuko bertindak apa-apa, ia dikejutkan oleh bunyi pintu apartemennya yang 

diketuk oleh seseorang. Orang itu adalah Tetsuya Ishigami, tetangga Yasuko yang merupakan 

seorang guru di Sekolah Menengah Atas. Entah bagaimana Ishigami mengerti keadaan yang 

sedang dihadapi Yasuko sekarang, Ishigami kemudian menawarkan bantuan untuk 

menyingkirkan mayat Togashi. Walaupun awalanya ragu, Yasuko akhirnya menerima tawaran 

itu dan menceritakan seluruh kejadian kepada Ishigami. Berbeda dengan Yasuko yang 

ketakutan setengah mati akibat tindakannya, Ishigami dengan tenang mengatakan kepada 

Yasuko bahwa mereka tidak perlu khawatir dan Ishigami akan mengurus semua ini. Ia 

kemudian mengajukan beberapa pertanyaan seputar Togashi dan apa saja aktivitas yang ia 

lakukan sebelum peristiwa itu terjadi. Malam itu Ishigami memutar otak dengan menyusun 

strategi bagaimana ia akan mengelabui polisi dengan rencananya yang tersusun sempurna. 

Detektif Kusanagi yang bertugas pada kasus ini kemudian menemukan beberapa bukti yang 

mengarah pada Yasuko. Namun alibi yang dimiliki Yasuko sangat kuat dan tidak mudah 

dipatahkan. Kusanagi kemudian berkonsultasi dengan sahabatnya, seorang pakar fisika yaitu 



 

Prof. Manabu Yukawa, yang diketahui ternyata adalah teman kuliah dari Ishigami. Informasi-

informasi yang dikumpulkan Kusanagi menarik perhatian Yukawa, apalagi setelah ia 

mengetahui orang yang selalu repot-repot memesan bentō setiap hari di tempat kerja Yasuko 

adalah sang genius matematika, Ishigami. Padahal Ishigami yang ia kenal tidak peduli pada 

apapun selalin matematika. Lalu ia bertanya-tanya ada hubungan apa Ishigami dengan Yasuko. 

Yukawa kemudian diam-diam ikut menyelidiki kasus itu. 

Penyelidikannya kemudian membuahkan hasil. Apa yang selama ini membuatnya 

penasaran kini terjawab sudah. Namun setelah memecahkan misterinya, perasaan Yukawa 

campur aduk antara lega telah menyelesaikannya dan sedih lantaran mengetahui bagaimana 

strategi yang dirumuskan oleh sang genius matematika. Ishigami begitu cerdik, ia berhasil 

mengelabui polisi dengan melakukan satu pembunuhan lain demi menutupi kejahatan yang 

dilakukan oleh Yasuko dan Ishigami tidak menyesali perbuatannya sedikit pun. 

Mungkin bagi orang lain tindakan Ishigami ini merupakan tindakan yang sangat jahat dan 

tidak berperikemanusiaan. Namun bagi Ishigami, tindakan yang telah ia lakukan adalah lazim 

dan logis. Ia tidak menyesal sedikit pun, baginya ini merupakan tindakan balas budinya kepada 

Yasuko, karena pada setahun yang lalu Ishigami sempat berpikiran untuk mengakhiri 

hidupnya, ia sudah tidak mempunyai motivasi untuk hidup. Tetapi saat ia ingin 

menggantungkan lehernya di tambang yang sudah ia ikatkan dengan kuat, bel pintu 

apartemennya berdering. Bel yang menjadi penentu hidupnya. Ishigami kemudian membuka 

pintu dan melihat dua orang wanita, seorang ibu dan anak perempuan, memberi salam dan 

memberitahu bahwa mereka akan tinggal di apartemen sebelah. Pada saat itulah, lewat 

keindahan dan ketulusan yang tersirat dari kedua mata Yasuko dan putrinya, Ishigami 

menemukan secercah harapan baru dan motivasi untuk hidup. Niatannya untuk bunuh diri 

hilang, baginya Yasuko dan Misato adalah penyelamat hidupnya. 

 


