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SINOPSIS 

 

 

 

Novel jepang terlaris Hiro Arikawa ini yang berjudul Tabineko Ripoto 

atau bisa disebut dengan The Traveling Cat Chronicles ini menceritakan tentang 

persahabatan sejati dan mengharukan antara manusia dan seekor kucing bernama 

Nana dan majikannya bernama Satoru. Buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu 

kisah Nana dan Satoru, kemudian kisah masa lalu Satoru bersama teman-

temannya dimasa sekolah.  

Novel ini memiliki narasi dari sudut pandang si kucing, dimana hal ini 

membuat pembaca dapat merasakan perasaan si kucing langsung dari apa yang 

diungkapkan si kucing. Kucing dalam novel ini merupakan kucing liar yang 

diadopsi oleh seorang pria lajang bernama Satoru. Dilihat dari bentuk ekor 

sikucing yang unik maka Satoru menamai kucing tersebut Nana yang artinya 

tujuh dalam bahasa jepang dan melambangkan keberuntungan. 

Perjalanan dalam buku ini dimulai ketika Satoru mengatakan kepada Nana 

bahwa ia sudah tidak bis alagi merawat Nana lagi. Tak diketahui pasti alasan 

kenapa Satoru mengatakan hal demikian, Satoru sangat menginginkan seseorang 

yang bisa merawat Nana dengan penuh cinta dan ketulusan, sehingga Satoru 
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berpikir untuk mengirim banyak E-mail kepada teman-teman baiknya saat dimasa 

sekolah dulu dan menawarkan mereka untuk merawat kucingnya. 

Satoru dan Nana memulai perjalanannya mengelilingi Jepang dan 

berkunjung ke setiap rumah teman-teman Satoru menggunakan mobil wagon 

peraknya yang telah menjadi mobil kesukaan Nana sejak dirinya masih menjadi 

kucing liar. Perjalanan ini bermaksud untuk mencari siapakah diantara teman-

teman Satoru yang mampu merawat Nana. Teman pertama yang mereka kunjungi 

adalah Kousuke, teman Satoru di masa sekolah dasar, yang kebetulan waktu itu 

sedang dalam masalah perkawinan. Selanjutnya Satoru dan Nana mengunjungi 

Yoshimine, seseorang teman dari sekolah menengah yang sekarang bekerja 

sebagai petani. Kemudian pasangan Sugi dan Chikako, teman masa sekolah 

menengah terdekat Satoru yang menikah satu sama lain. 

Pada akhirnya dengan berbagai masalah dan kesulitan diantara mereka, tak 

seorangpun yang berhasil mengadopsi Nana. Di bagian perjalanan ini saya banyak 

mengetahui mengapa Satoru begitu dicintai oleh teman-temannya dan mengapa 

Satoru sangat menyayangi teman-temannya itu. Dengan berbagai pertimbangan, 

akhirnya Satoru memutuskan untuk mengunjungi bibinya di luar kota. Dan di 

bagian inilah sedikit demi sedikit saya bisa mengetahui kebenaran tentang Satoru.  

Satoru didiagnosa mengidap tumor otak, hal inilah yang membuat Satoru 

resah apabilah kelak suatu hari ia tiba-tiba pergi dan membuat Nana menderita. 

Dari awal kisah dimulai, melalui narasi yang dibagun oleh Nana, Nana sudah 

mengetahui ada yang tidak beres dengan Satoru, tapi Nana berusaha menolak 

instingnya dengan kuat. Hingga pada suatu hari Satoru tumbang dan diharuskan 

tinggal dirumah sakit sampai akhir.  

Hari itupun tiba, Satoru dinyatakan meninggal dunia. Nana adalah kucing 

yang luar biasa, disaat kerabat Satoru menangis dengan hebat, Nana dengan tegar 

mengatakan bahwa, “ Sampai akhirpun, aku akan tetap kucing Satoru”. 

Novel ini di tutup dengan kisah penuh haru. Keputusan Nana yang lari dari 

rumah dan memilih bebas adalah bagian paling emosional dalam novel karya 

Arikawa Hiro ini. Dan hingga akhir hayat Nana pun, jiwa Satoru tetap berada 
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disampingnya. Novel ini pun diadaptasi menjadi Film dengan judul yang sama 

yang diterbitkan dari tahun 2011 sampai 2012 di majalah mingguan Jepang 

Shukan Bunshun. 
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LAMPIRAN  

 Cover Film Tabineko Ripoto atau The Traveling Cat Chronicles  

   

Film Tabineko Ripoto atau yang bisa disebut The Traveling Cat 

Chronicles merupakan salah satu karya Hiro Arikawa yang disutradarai oleh 

Koichiro Miki yang menggarap film Jepang populer Revenge Girl (2017). Film 

ini dirilis pada tanggal 26 oktober 2018. Film ini berdurasi 1 jam 59 menit lewat 6 

detik, film bergenre adventure, animals juga fantasy ini di perankan oleh aktor 

muda dan terkenal di jepang akan bermain sebagai pemain utama pria. 

 Pemeran utama dalam film ini adalah Sota Fukushi yang berperan sebagai 

Miyawaki Satoru dan Mitsuyuki Takahata sebagai pengisi suara Nana, dan masih 

banyak artis-artis lainnya yang akan bergabung dalam film ini.  

 

 

 

 

Tokoh dalam Film Tabineko Ripoto atau The Traveling Cat Chronicles 
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Sota Fukushi         Mitsuki Takahata 

    Sebagai     Sebagai 

        Miyawaki Satoru       Pengisi suara Nana 

 

 
Yuuko Takeuchi  Alice Hirose   Takurou Ouno 

Sebagai   Sebagai   Sebagai 

Bibi Noriko   Chikako    Shuuke Sugi 

 

   
       Ryousuke Yamamoto   Tamoya Maeno 

                Sebagai          Sebagai 

           Sawada Kousuke   Yoshimine Daigo  
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Sumber :  

 

http://image.app.goo.gl(diakses pada tanggal 10 febuari 2020 ) 

 

http://jepang.upi.edu/resensi-buku-the-traveling-cat-chronicles(diakses pada 

tanggal 10 febuari 2020) 

 

http://www.google.com/searchcover+film+the+traveling+cat+chronicles(diakses 

pada tanggal 10 febuari 2020) 

 

https://m.imdb.com/news(diakses pada tanggal 10 febuari 2020) 
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