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Abstrak 

Salah satu budaya Jepang yang berkembang pada zaman 

keshogunan Tokugawa adalah geisha. Secara harfiah, geisha 

berarti “orang yang memiliki keterampilan seni”. Dalam film 

Memoirs of a Geisha terungkap berbagai macam aspek 

kebudayaan Jepang serta dunia yang melingkupi seorang 

geisha. Dalam film ini dapat ditemukan berbagai macam 

pengalaman dan semangat hidup dari seorang geisha yang 

berusaha untuk dapat mencapai harapannya untuk menjadi 

seorang geisha. 

 

Kata Kunci: geisha, maiko, geiko, mizuage 

 

1 PENDAHULUAN 

Negara Jepang mempunyai ciri khas budaya yang sangat 

beraneka ragam. mulai dari seni budaya kabuki (drama atau teater 

Jepang), ikebana (seni merangkai bunga), shodoo (kaligrafi Jepang, 

seni menulis indah huruf-huruf Jepang yang berasal dari Cina), 

chanoyu (upacara minum teh atau disebut juga shadoo). Jepang 

memiliki seni bela diri yang beraneka ragam mulai dari sumoo (gulat), 

karate, kendo  (olah raga anggar Jepang). 

Berbicara mengenai budaya Jepang tak lepas pula dari geisha. 

(Danny, 2003) secara harfiah, kata geisha terdiri dari dua kata dalam 

bahasa Jepang, yaitu kata “gei” yang berarti “seni/ketrampilan seni” 

dan kata “sha” yang berarti “orang” sehingga kata “geisha” kira-kira 

bisa diartikan sebagai “orang yang telah berhasil mencapai sesuatu 

keterampilan”. Kata geisha muncul dari jaman Edo. 

Ada begitu banyak karya sastra seperti novel yang menyangkut 

tema tentang budaya-budaya yang ada di film Memoris of A Geisha, 

yang dapat menjadi bahan penelitian dalam kesusatraan Jepang. Dalam 

penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya sastra 
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mengenai budaya Jepang yang dituangkan ke dalam film yang berjudul 

“Studi tentang Geisha dalam Film Memoirs of A Geisha”. 

Film ini diangkat dari sejarah bangsa Jepang, khususnya 

catatan sejarah di mana Jepang memasuki masa damai dan tidak begitu 

disibukkan lagi dengan masalah-masalah perang pada abad ke-18 

sampai ke-19 sampai saat ini, walaupun jumlahnya tidak banyak, kisah 

ini dimulai saat dua orang kakak beradik, Chiyo (Ziyi Zhang) dan 

kakaknya dijual oleh sang ayah. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, 

tanpa ada sebuah peringatan sebelumnya, kedua gadis ini telah dibawa 

keluar dari desa mereka menuju ke Kyoto. Di sisi lain film ini 

menceritakan seorang wanita (geisha) yang harus menjalani 

kehidupannya sebagai seorang seniman atau penghibur tradisional, 

yang menampikan kesenian Jepang seperti tarian dan alat music 

tradisional Jepang, dsb. Dengan menonton “ Memoirs of a Geisha” kita 

dapat menyaksikan pengalaman hidup seorang Geisha. Cinta, harapan, 

dan takdir memang tak selalu berjalan beriringan. Lewat film ini 

jawaban seakan disodorkan pada penonton menyangkut apa itu geisha. 

Geisha bukanlah pelacur, ia tak lain adalah seniman atau seorang artis 

yang dituntut menguasai berbagai keahlian menghibur, memainkan alat 

musik, dan menari. Perannya tidak bisa dianggap sebelah mata, aura 

sensualitas menjadikannya pemikat dan menjadikannya sebagai bagian 

dari tradisi Jepang. 

Mengacu pada apa yang digambarkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk  meneliti kebudayaan Jepang dalam film Memoirs of A 
Geisha  dengan tema “Studi Tentang Geisha”. 

 

2 PEMBAHASAN 

2.1 Geisha 

Menurut Sudjianto (2002) geisha adalah wanita yang memiliki 

keahlian dan pekerjaan menghibur para tamu pada suatu perjamuan dii 

restoran tradisional dengan cara menyanyikan lagu tradisional, menari 

tarian tradisional, atau memainkan shamisen. Mereka juga sangat 

pandai bercakap-cakap, bermain kata atau teka-teki. Pada waktu 

menjalankan tugasnya mereka selalu berdandan dan memakai pakaian 

tradisional Jepang. 

Tidak sembarang wanita  biasa menjadi geisha hanya dengan 

kecerdasan, paras yang mempesona dan keterampilan seni, seorang 

Geisha harus mampu mengankat derajat dirinya sebagai geisha. Geisha 
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dianggap sebagai penjunjang derajat social pelakunya, walaupun 

nantinya dia akan  menjadi korban kejahatan dari geisha senior 

(Hatsumomo). Walaupun sebagai penunjang juga pencari nafkah 

dengan menghibur para pria yng berkedudukan tinggi, pandai 

berbicara,menjaga rahasia bahkan mampu menciptakan suasana 

dramatis, hanya dengan menggerakkan kipas atau menggodai 

seseorang dengan sedikit menampilkan belakang lehernya atau 

pergelangan tangannya serta keahlian khusus mengenai cara memakai 

kimono yang rumit dan berlapis-lapis dan mengikati obi. 
Geisha (Silider, 2002) bukanlah seorang pelacur, sebagaimana 

layaknya yang terkesan di benak orang selama ini. Kata geisha dalam 

bahasa Jepang berarti artis. Sebagai seorang artis penghibur para tamu 

yang menyewanya dengan sebuah pelayanan professional. Khususnya 

yang berkaitan dengan seni tradisional Jepang. 

 

2.2 Jenjang untuk Menjadi Geisha Profesional 

Jenjang untuk Menjadi Geisha Profesional Memiliki tingkatan-

tingkatan sbb: 

1) Maiko 
Maiko diterjemahkan sebagai “anak-anak yang menari” (mai= 

tarian/menari, ko=anak), tetapi juga disebut sebagai “anak perempuan 

uang menari”. Seorang maiko adalah geisha, murid yang harus melalui 

suatu periode pelatihan yang umumnya memakan waktu 5 tahun, di 

mana dia belajar berbagai gei (seni), seperti menari, menyanyi, dan 

bermain musik, sebelum dia menjadi seorang geisha. 

2) Geiko 
Seorang maiko menjadi geiko pada umur 20 – 21 tahun, atau ketika 

dia sudah dinilai cukup dewasa. Waktu pengabdian seorang geiko pada 

okiya  mulai dari shikomi-san berkisar antara 5-6 tahun. 

 

2.3 Gaya Pakaian Dan Tata Rias Geisha 

1) Gaya pakaian geiko/geisha 

Kimono maiko warnanya ribet (namun berselera) dan berwarna-

warni. Dia mengenakan kimonohikizen yang mempunyai lengan baju 

furisode yang panjang yang menggantung dekat dengan mata kakinya, 

bagian sebelah atas dari lengan baju akan mempunyai suatu tuck 

sepanjang lebarnya, dan bahunya juga mempunyai tuck. Geisha 

mengenakan lebih banyak kimono hikizuri yang diperhalus dengan 
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panjang lengan baju lebih  pendek atau homongi, jika dia sedang tidak 

mengenakan tatanan rambut dan rias wajah tradisional, umunya 

kimono akan mempunyai satu warna utuh dengan pola yang tidak jelas 

ke arah bawah. 

2) Obi 
Obi maiko panjang dan lebar, umumnya menutupi bagian yang 

bagus dari batang tubuhnya dari tulang pinggulnya sampai ke 

payudaranya. Bagian belakang obi mengayun ke bawah ke mata kaki. 

Geisha mengenakan obi yang lebih sempit dengan pola yang  lebih 

tidak jelas dan umumnya mengikatnya dengan pola taiko. 

3) Kerah Baju 

Dengan kimono, maiko mengenakan kerah baju yang penuh dengan 

bordiran. Kerah baju di nominasi warna merah. dengan sedikit pola 

warna putih dan perak di atasnya, dan ketika usia dan pengalamannya 

meningkat, warna merah semakin lama menjadi putih. Meskipun 

begitu, bagian belakang kerah baju masih berwarna merah sampai dia 

menjadi geisha. Seorang geisha mengenakan kerah baju yang lebar dan 

berwarna putih. 

4) Geta 

Terakhir dan juga penting – maiko mengenakan okobo – bakiak 

kayu tinggi yang tidak dilukis/dicat dan mempunyai bel di bagian 

dalamnya, geisha mengenakan zori/geta, bergantung  pada keadaan. 

 

2.4 Tata Rias Geiko/Geisha 

1) Tatanan rambut 

Maiko mempunyai tatanan rambut alamiah dalam berbagai gaya 

tradisional sesuai dengan posisi dalam hirarki maiko. Maiko yunior 

mengenakan gaya wareshinobu dan menuju ke gaya ofuku ketika dia 

menjadi seorang maiko senior. Sebagai maiko senior, dia mendapatkan 

perlakuan khusus untuk acara khusus, dan akhirnya tatanan rambut 

Sakkou, sebelum dia menjadi seorang geisha, maiko dari pontacho 

hanamachi mereka. Umemodoki, oshidorino, hina, osabune, mizu/sui-
guruma dan ikigurama. Geisha mengenakan suatu katsura (rambut 

palsu) dalam gaya shimana – mage (atau gaya pilihan tradisional). 

2) Kanzashi 
Maiko mengenakan berbagai kanzashi seperti tsunami kanzashi 

(juga disebut hana kanzashi) yang dibuat dari sutra Habutae. Mereka 

juga mengenakan kushi atau tenkazari dengan sutra. Hiasan-hiasan ini 

umumnya bersesuaian dengan bulan dan musim yang relevan. Geisha 
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hanya mengenakan beberapa tusuk rambut dan sebuah kushi di rambut 

mereka yang umumnya bergaya sederhana dan tidak diliputi oleh sutra. 

Ini adalah hasil langsung dari peraturan yang diberlakukan pada geisha 

selama jaman Edo. 

3) Rias wajah 

Maiko melukis wajah mereka dengan warna putih, tetapi 

meninggalkan sebuah garis kulit telanjang di sekitar garis-garis rambut 

alamih mereka. Mereka juga meronakan pipinya dengan warna merah 

dan hanya sebagian mewarnai bibirnya. Ketika geisha memakai rias 

wajah (make-up)  warna putih, mereka tidak  meninggalkan garis 

rambut, karena mengenakan kasutra. Mereka juga sedikit mewarnai 

pipinya hamper penuh. Seorang geisha yang tidak memakai rias wajah 

akan memakai rias wajah yang tidak jelas, sering kali alamiah dan dia 

mengikat rambutnya dengan konde sederhana. 

4) Tempat tinggal/lingkungan geisha 

Tempat tiggal seorang geisha disebut hanamachi. Kata Hanamachi 
berarti “kota bunga” (hana = bunga, machi = kota) dan adalah nama 

yang digunakan untuk distrik geisha. Di Kyoto sekarang ini, ada lima 

hanamachi geiko dinamakan: Gion Kobu, Gion Higashi, 
Miyagawacho, Kamishichiken dan Pontocho. Secara kolektif, mereka 

dinamakan sebagai Gokagai- nya Kyoto (lima kota bunga). 

Hanamachi yang keenam adalah markas bordil tua di Kyoto, 

Shimabara. Gion merupakan suatu distrik di Kyoto, Jepang awalnya 

berkembang di abad pertengahan, di depan Kuil Yasaka. Bagian dari 

Kyoto ini mempunyai dua hanamachi (distrik geisha), Gion Kobu dan 

Gion Higashi. Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah Geisha. Di 

gion pada seratus tahun terakhir. Tempat itu masih terkenal karena 

mempertahankan bentuk arsitektur tradisionalnya dan juga hiburannya. 

Bagian dari distrik ini telah dinyatakan sebagian distrik peservasi 

historis nasional. 

 

3 GEISHA DALAM FILM “MEMOIRS OF GEISHA” 

Mameha adalah geisha terkenal dan merupakan rival 

Matsumomo. Mameha meminta Chiyo kepada Nitta (pemilik okiya) 

untuk dijadikannya murid. Mameha bertaruh dalam waktu enam bulan 

ia sanggup menjadikan Chiyo sebagai geisha terkenal. Mameha adalah 

seorang geisha senior yang sukses di Gion. Dia bermaksud 

mengadopsi Chiyo, karena Mameha melihat banyak keberuntungan di 
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sorot mata Chiyo dan membiayai sekolah Chiyo karena dia ingin 

membalas akan kekejaman dari Hatsumomo yang iri pada Mameha. 

Selanjutnya Mameha pun mulai mengajari Chiyo berbagai hal 

untuk menjadi seorang geisha mulai bagaimana cara menatap dengan 

sorot mata percaya diri, cara berdiri dari posisi duduk dan berjalan, 

menari dan bermusik higga bagaimanan cara menuangkan air minum 

buat pelanggan. Chiyo bernar-benar mendapatkan perlakuan istimewa 

dari Mameha. Mameha juga mengajarkan bahwa seorang geisha harus 

focus pada apa yang harus dia lakukan, di antaranya ; musik, seni 

percakapan. Itu cara yang paling menjamin untuk menarik pelindung, 

memikatnya, bukan menjauhkannya. Dan ingat, geisha bukan pelacur 

dan kita bukan istril. Kita menjual keahlian kita, bukan tubuh kita. Kita 

membentuk dunia rahasia lain, tempat uang hanya berisi kecantikan. 

Arti dari kata geisha  yaitu seniman. Untuk menjadi seorang geisha 

yaitu dinilai sebagai karya seni berjalan. Bagi kita penderitaan  dan 

kecantikan hidup secara berdampingan. Kakimu akan menderita, jari-

jarimu akan berdarah. Bahkan duduk dan tidur akan menyakitkan. Kau 

tak bias menyebut dirimu geisha….. sebelum bisa menghentikan lelaki 

dengan satu tatapan saja. 

Mameha mengajarkan semua yang ia miliki kepada Chiyo, 

bahkan samapai dengan trik melukai dirinya sendiri dengan torehan 

sepanjang kira-kira 5 cm pada paha kanannya. Bukannya tanpa maksud 

ternyata luka ini dimaksudkan Mameha untuk menarik perhatian Dr. 

Crab yang akan dimintai merawat luka ini. Dr. Crap adalah pria yang 

paling dikenal sebagai penawar tertiggi mizuage (keperawanan) 

seorang geisha. Sebagai Geisha terkenal Sayuri berikutnya ternyata 

berhasil menarik minat Dr. Crab yang berani membayar sejumlah 

15.000 yen untuk keperawanan (mizuage), suatu harga tertinggi yang 

pernah diterima oleh seorang geisha saat itu. 

Hidup Chiyo mulai berubah saat seorang Mameha 

mengangkatnya menjadi seorang adik. Mameha bertaruh dengan ibu 

bahwa  hanya dalam waktu 6 bulan, ia akan bias menjadikan Chiyo 

yang namanya diganti menjadi Sayuri, menjadi seorang Geisha 

terkenal. Selama dididik oleh Mameha, Sayuri juga tetap bersaing 

dengan sahabatnya sendiri, Pumpkin yang kebetulan diangkat adik 

oleh si jahat Hatsumomo. 

Dengan berbagai cara licik dan fitnah sana-sini, Hatsumomo 

memperkecil ladang penghidupan Sayuri di Gion. Tidak putus akal, 

Mameha justru mengenalkan Sayuri pada pelanggannya di luar Gion, 
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yaitu Nobu dan si Chairman, Iwamura. Sayuri yang diam-diam sedari 

awal sudah menyimpan rasa pada Chairman kaget setengah mati saat 

kembali bertemu dengan pengusaha tampan nan simpatik tersebut. 

Beberapa lama mendidik Sayuri menjadi geisha magang, akhirnya 

upaya dan perkiraan Mameha berhasil. Ia menang taruhan saat Dr.Crab 

membeli mizuage (keperawanan) Sayuri seharga 15.000 yen, lebih 

mahal dari harga mizuage geisha mana pun yang pernah ada. Hal ini 

juga yang membuat semua utang Sayuri pada ibu terlunaskan dan 

akhirnya ibu memutuskan untuk mengankat Sayuri sebagai anaknya. 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai geisha dalam 

film Memoirs of a Geisha berbagai macam kebudayaan diungkapkan, 

adegan-adegan nyata dan percakapan dalam film menggambarkan, 

prinsip serta harapan yang terkandung dalam jiwa dan semangat 

seorang Geisha. Dalam film ini dapat kita temukan berbagai macam 

pengalaman dan semangat hidup dari seorang geisha yang berusaha 

untuk dapat mencapai harapannya untuk menjadi seorang geisha. 

Geisha dapat dijadikan panutan bagi perempuan Jepang 

khususnya. Dan seluruh wanita  di dunia. Film ini menggambarkan 

sosok wanita yang mampu bertahan dengan keadaan  apapun, memiliki 

semangat untuk mencapai impiannya dan melakukan hal-hal yang baik 

bahkan memanfaatkan kesempatannya untuk berusaha menjadi seorang 

geisha demi menghidupi dirinya dan untuk masa depannya. 
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