
UNIVERSITAS DARMA PERSADA 

LAMPIRAN 

 

ANIME NATSUME YUUJINCHOU 

 

SINOPSIS: 

Saat kebanyakan laki-laki diumur 15 tahun, sebagian memiliki rahasia yang 

berkaitan dengan perempuan, Natsume Takashi memiliki rahasia yang tidak biasa 

dan menakutkan mengenai youkai. Sejauh yang ia ingat, dia selalu terus menerus 

dikejar oleh youkai. Natsume kemudian mengetahui bahwa neneknya Natsume 

Reiko telah menurutunkan buku pesahabatan yang mengandung nama youkai 

yang dapat ia kontrol. Saat ini ditangan Natsume ia mewarisi kekuatan itu juga, 

yang menjadi alasan kenapa para youkai mencarinya dengan harapan nama 

mereka dikembalikan. 

Tanpa keluarga yang menyanginya dan terus menerus dikejar oleh youkai jahat, 

Natsume mencari tempat sandaran –untuknya berlindung. Tetapi, satu-satunya 

orang terdekat yang dia miliki adalah madara yang memproklamasikan didirinya 

sebagai bodyguard, yang biasa dipanggil nyanko sensei, ia adalah youkai 

misterius yang mengikuti natsume karena alasanya sendiri. 

Diangkat dari manga yang ditulis oleh Yuki Midorikawa dengan judul yang sama, 

Natsume Yuujinchou adalah series bergenre supernatural slice-of-life yang 

menceritakan tentang Natsume dan penjaganya Nyanko Sensei, membebaskan 

youkai yang terikat kontrak dengan neneknya. 
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PROFIL PENULIS: 

  

Yuki Midorikawa「緑川ゆき」adalah seniman manga Jepang. Ia lahir pada 23 mei 

1976 di perfektur kumamoto. Dia terutama dikenal karena karya-karya manga 

shōjo-nya di majalah LaLa dan LaLa DX, yang diterbitkan oleh Hakusensha. Dia 

mulai serius mengejar karir manga-nya mulai di sekolah menengah. 

Karyanya yang terkenal adalah Natsume Yuujinchou, yang dibuat menjadi 6 

season anime pada tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, dan 2017. Manga 

tersebut telah terjual lebih dari 5 juta kopi. 

Pada tahun 1998, ia menang penghargaan 18th LMG Fresh Debut untuk karya 

debutnya Coffee Hirari. Dan pada tahun 2000, ia menang penghargaan 

Hakusensha untuk karya yang berjudul Akaku Saku Koe. 

 

PENGHARGAAN: 

Sejak volume kelima, tiap volume individu dari serial ini selalu masuk ke dalam 

daftar penjualan-terbaik untuk manga di Jepang. Volume 5 berhasil menempati 

tempat ke-8 di tangga manga untuk minggu 4-10 Maret 2008; Volume 6 

menempati tempat ke-5 untuk minggu 8-14 Juli 2008; Volume 13 telah menjadi 

yang terbaik sejauh ini dengan menetap di tangga manga selama 3 minggu 

berturut-turut (nomor 2 untuk minggu 2-8 Januari 2012, nomor 4 untuk minggu 9-

15 Januari 2012, kemudian turun ke nomor 19 di minggu berikutnya). 

Versi anime dari Natsume Yuujinchou tidak hanya terkenal di Jepang saja, 

melainkan juga di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, 

Filipina, Taiwan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan semua seasonnya masuk 

kedalam ranking 100 besar anime terpopuler versi myanimelist.com.  


