
 

 

Sinopsis 

Ren adalah seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Di umurnya yang 

masih muda, ia telah kehilangan ibunya akibat kecelakaan dan ayahnya yang pergi 

entah kemana. Ia mencoba bertanya pada kerabatnya mengenai keberadaan ayahnya, 

tapi bukannya menjawab keberadaan ayahnya, mereka malah menjelekkannya. Ren 

yang tidak menerima perlakuan mereka, memutuskan untuk melarikan diri dari 

rumah dan menyendiri di sebuah gang kecil di kota Shibuya. Di saat ia tengah 

menyendiri, tanpa sengaja ia bertemu dengan siluman beruang dan siluman kera. 

Siluman beruang itu mencoba mengajak Ren untuk ikut ke dunianya dan menjadi 

muridnya, tapi temannya mengatakan bahwa itu hanya bercanda dan mengajak 

siluman beruang itu pergi bersamanya. 

Ren yang penasaran dengan siluman beruang dan kera tersebut, mulai 

mengikuti jejaknya secara diam-diam. Sayangnya ia kehilangan jejak mereka di 

tengah jalan kota Shibuya yang ramai dan tertangkap oleh polisi yang sedang 

berpatroli di daerah itu. Ren memberontak dan berhasil melarikan diri dari polisi 

tersebut. Di tengah pelariannya, ia melihat sosok siluman tadi memasuki sebuah 

gang kecil dan mengikutinya. Ia heran melihat sekelilingnya yang sangat berbeda 

dengan kota Shibuya. saat tengah sibuk memperhatikan, tiba-tiba ia terdorong 

masuk oleh siluman kuda ke dunia mereka. 

Ren berlari mencari pintu keluarnya,  tapi ia tertangkap oleh tiga siluman 

serigala. Untungnya, seorang siluman babi yang bernama Hyakushuubo datang 

menyelamatkan Ren dari siluman serigala. Hyakushuubo menjelaskan kalau saat ini 

berada Ren di Juutengai yaitu tempat siluman dan dewa hidup berdampingan, ia 

juga berniat untuk mengantarkan Ren kembali ke dunia manusia. Saat ingin 

mengembalikan Ren, datang siluman beruang yang Kumatatsu dan temannya 

bernama Tatara. Kumatatsu yang senang melihat Ren, ia mengajaknya tinggal di 

rumahnya dan menjadikan Ren sebagai muridnya. Kumatatsu bahkan memberikan 

nama panggilan untuk Ren yaitu Kyuuta karena umurnya yang baru berusia 9 tahun. 
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Kedatangan Ren ke dunia siluman memunculkan perdebatan antara 

Kumatatsu dan Louzen yang merupakan siluman babi hutan terkuat di sana. Louzen 

tidak menyetujui seorang manusia tinggal di dunia siluman, alasannya adalah ia 

takut manusia dapat merusak dunia siluman dengan kegelapan yang ada di hatinya. 

Kumatatsu tidak memperdulikannya dan tetap ingin mempertahankan Ren, hingga 

akhirnya muncul pertarungan diantara keduanya. Ren awalnya menolak untuk 

menjadi murid Kumatatsu dan berniat melarikan diri, tapi keinginannya berubah saat 

ia melihat Kumatatsu yang mirip dengan dirinya. Karena itu, ia memutuskan untuk 

tinggal di dunia siluman dan menjadi menjadi murid Kumatatsu. 

 Meskipun telah menjadi murid Kumatatsu bukan berarti ia telah menjadi 

kuat, Karena Kumatatsu bukanlah guru yang pintar mengajar, sehingga Ren harus 

mencari cara sendiri untuk belajar dari Kumatatsu. Selain itu, Ren juga ditindas oleh 

Jiromaru yaitu anak kedua dari Louzen. Alasannya menindas Ren adalah ia tidak 

menyukai seseorang yang lemah. Untungnya Ichirouhiko yang merupakan kakak 

dari Jiroumaru datang menolongnya. Tindakan Ichirouhiko yang menolongnya, 

tidak membuatnya merasa senang, tapi malah membuatnya semakin ingin menjadi 

kuat. Ia kemudian menemukan cara agar bisa belajar dari Kumatatsu, yaitu dengan 

mengikuti setiap gerakan serta langkah Kumatatsu. dan cara itu berhasil 

membuatnya lebih kuat, bahkan ia mampu mengalahkan Jiromaru. 

Selama 8 tahun Ren terus berlatih bertarung bersama Kumatatsu, hingga ia 

semakin menjadi kuat, bahkan Laozen dan mahaguru juga mengakuinya. Suatu hari, 

Ren tanpa sadar menemukan jalan kembali ke dunia manusia dan bertemu dengan 

seorang siswi bernama Kaede. Kaede sangat ramah dan baik kepadanya karena mau 

mengajarkan bagaimana caranya membaca dan menulis. Ren sangat bersemangat 

dalam belajar dan kini berniat untuk belajar kembali di dunia manusia. Ia bahkan 

sudah menemui ayahnya untuk dijadikan sebagai wali agar bisa masuk ke universitas 

yang diinginkannya. Kumatatsu yang mengetahui niat Ren menjadi marah, sehingga 

timbul pertengkaran hebat diantara keduanya yang menyebabkan Ren pergi dari 

rumah Kumatatsu. 
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Meskipun Ren sudah pergi dari dunia siluman, ia tidak dapat melupakannya 

begitu saja. Ren yang panik setelah mengetahui jika dirinya memiliki kegelapan hati, 

memutuskan untuk menenangkan pikirannya di dunia siluman. Tapi sayangnya saat 

ia kembali, masyarakat dunia siluman sedang mempersiapkan pertarungan 

perebutan gelar mahaguru yang baru yaitu antara Laouzen dan Kumatatsu. Sebelum 

pertandingan, Ichirouhiko sempat menindas Ren dan mengatakan kalau Kumatatsu 

dan Ren adalah Siluman Rendahan. Ren yang heran melihat Ichirouhiko hanya bisa 

diam saja, tapi ia tidak bisa diam ketika melihat Kumatatsu yang hampir kalah. Ren 

berteriak keras mendukung Kumatatsu, Kumatatsu yang mendapatkan dukungan 

dari Ren merasa senang, bahkan ia berhasil memenangkan pertandingannya. Tapi 

Ichirouhiko yang tidak terima dengan kekalahan ayahnya, menusuk Kumatatsu 

dengan sebilah pedang. 

Ren awalnya marah dan hampir tenggelam dalam kegelapan hatinya, namun 

ia sadar dan akhirnya berniat untuk mencari Ichirouhiko yang menghilang setelah 

menusuk Kumatatsu. Hyakushuubo dan Tatara mencoba untuk menghalangi Ren 

untuk pergi jika ia hanya berniat untuk membalas dendam. Tapi Ren menjelaskan, 

ia berniat untuk menolong Ichirouhiko yang sedang dipengaruhi kegelapan hatinya. 

Ia pergi ke dunia manusia, dari kejahuan ia melihat Ichirouhiko yang datang 

mencarinya dan berniat untuk membunuhnya. Ren sadar kalau ia tidak bisa 

mengalahkan Ichirouhiko dengan kekuatannya, maka dari itu ia menggunakan 

tubuhnya untuk menyerap seluruh kegelapan hati yang ada di dalam Ichirouhiko.  

Di dunia siluman, Kumatatsu yang sudah sadar, meminta kepada Mahaguru 

untuk membiarkannya menolong Ren dengan bereinkarnasi menjadi sebilah pedang. 

Ia yang sudah bereinkarnasi kemudian menolong Ren untuk menghadapi 

Ichirouhiko, sehingga Ren tidak jadi mengorbankan dirinya sendiri. Dengan bantuan 

Kumatatsu yang sudah bereinkarnasi, Ren mampu mengalahkan Ichirouhiko dan 

mengembalikan kepada keluarganya. Di dunia siluman, Ren sudah terkenal menjadi 

seorang pahlawan, meskipun sudah terkenal ren lebih memilih menjadi orang biasa 

dan kembali kedunia manusia dan bersiap untuk mengikuti ujian masuk universitas 

yang diinginkannya.  


