
BAB IV 

KESIMPULAN 

Kematian merupakan salah satu proses dari lingkaran hidup manusia 

yang harus dijalani oleh setiap mahluk hidup yang ada di dunia ini. Upacara 

kematian merupakan salah satu bentuk ritual dimana kita sebagai orang yang 

masih hidup melakukan penghormatan terakhir kepada orang yang telah 

meninggal. Bagi penganut agama Hindu, Buddha dan Sikh upacara 

pembakaran jenazah (kremasi) merupakan cara untuk melakukan 

penghormatan terakhir sedangkan untuk penganut agama Islam, Yahudi dan 

Kristen, upacara penguburan dilakukan sebagai upacara penghormatan yang 

terakhir bagi mereka yang meninggal. 

Penganut agama Hindu memilih cara pembakaran jenazah karena 

menurut mereka upacara pembakaran jenazah merupakan cara yang tercepat 

untuk mengembalikan semua unsur yang ada dalam diri manusia, dalam hal ini 

adalah Panca Maha Bhuta, kembali ke alam semesta. Jika jenazah dikubur 

maka proses pengembaliannya akan memakan waktu yang lama dan roh 

orang yang meninggal akan merasa tersiksa di akhirat. 

Masyarakat Jepang memilih jalur kremasi sebenarnya lebih mengacu 

pada alasan ekonomi. Bagi mereka membeli sepetak tanah pekuburan 

merupakan suatu hal yang sulit dan membutuhkan banyak biaya karena 

daerah di Jepang tidak memiliki cukup tanah untuk dibuat pekuburan dan jika 
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ada itu pun harganya sangat mahal karena keterbatasan tempat. Dengan 

pertimbangan itulah mesyarakat Jepang lebih memilih upacara pembakaran 

jenazah sebagai upacara penghormatan terakhir bagi mereka yang meninggal, 

selain itu abu jenazah jug a bisa mereka bawa pulang dan diletakan di altar 

keluarga supaya bisa didoakan setiap waktu. Jadi walaupun sudah meninggal 

rah dari orang yang meninggal senantiasa ada dan melindungi keluarganya. 

Penganut agama Hindu di Bali dan Buddha di Jepang sama - sama 

percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, mereka juga percaya akan 

kelahiran kembali atau reinkarnasi. Menurut mereka kelahiran kembali tersebut 

tergantung kepada perbuatan atau karma yang diperbuat oleh seseorang 

semasa hidupnya. Ada dua jenis karma yang dipercaya yaitu karma baik dan 

karma buruk. Karma baik akan mengantar seseorang untuk lahir kembali 

sebagai seseorang yang lebih baik dari sebelumnya bahkan bukan tidak 

mungkin jika karma baik seseorang dapat mengantarnya ke kehidupan yang 

abadi. Bagi penganut agama Hindu kehidupan abadi berarti menyatu dengan 

Tuhan Yang Maha Esa sedangkan bagi penganut agama Buddha kehidupan 

abadi berarti tinggal ditempat dimana Sang Buddha tinggal. Karma buruk akan 

mengantarkan seseorang lahir kembali menjadi yang lebih buruk dari 

sebelumnya dan akan terus menghadapi perputaran reinkarnasi. 

Penganut agama Hindu di Bali percaya bahwa masih ada hubungan 

antara dunia orang yang masih hidup dengan dunia orang yang sudah mati 

sebagai suatu kelompok khusus. Erat atau lemahnya hubungan itu tergantung 

kepada erat atau lemahnya hubungan almarhum dengan kerabatnya. Begitu 
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juga bagi orang jepang yang percaya bahwa rah yang pergi akan kembali 

sebagai leluhur melalui rangkaian upacara tertentu yang rutin diadakan oleh 

keluarga yang bersangkutan. Pada upacara kematian masyrakat Hindu Bali 

dan Buddha di Jepang terlihat banyak kesamaan dalam hal maksud dan tujuan 

dari pelaksanaan upacara walaupun dalam proses pelaksanaannya terdapat 

perbedaan. Sebagai contoh pada saat proses pembakaran dimana di Jepang 

yang digunakan adalah oven pembakaran modern sedangkan di Bali masih 

menggunakan alat yang tradisioanal berupa kayu bakar dan minyak gas, 

namun kedua proses tersebut memiliki persamaan dalam hal tujuan yaitu sama 

- sama mempercepat proses peleburan jenazah. contoh lainnya adalah pada 

saat selesai upacara kematian, pada masyrakat Jepang sebelum memasuki 

rumah terlebih dahulu menaburkan garam ke seluruh tubuh agar sifat kotor 

(kegare= ) yang timbul dari upacara kematian tidak ikut masuk ke dalam 

rumah. Pada masyarakat Bali pembersihan diri pun dilakukan dengan maksud 

yang sama dengan masyarakat Jepang yaitu agar kekotoran (cuntaka) yang 

timbul dari upacara kematian tidak ikut masuk dan mengotori rumah hanya saja 

alat yang digunakan berbeda. Pada masyarakat Jepang pembersihan 

dilakukan dengan menggunakan garam sedangkan pada masyarakat Bali yang 

digunakan adalah air yang mengalir yang dibasuhkan ke kepala, muka, tangan 

dan kaki. 

Jika dilihat dari esamaan -- kesamaan tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa msyarakat Jepang dan Hindu di Bali masih terdapat satu ikatan 

penghubung. Namun apapun bentuk dan cara yang dilakukan hendaknya 
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upacara kematian harus dilaksanakan sekhidmat mungkin karena upacara 

kematian adalah upacara penghormatan dan sekaligus upacara terakhir bagi 

orang yang meninggal. 
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A 

Adegan 

GLOSARI BALI 

Tiang atau penyanggah bengunan. 

Air kumkuman 

Alam pitra 

Air yang dicampur wangi 

kembang. 

Alam leluhur. 

wangian dan 

Anget - angetan 

Anggar kasih 

Asagan 

Atma 

Atman 

B 

Bade petulangan 

campuran berupa rempah -- rempah. 

Nama hari ( Selasa ). 

Tempat menampung daun beringin. 

Roh. 

Sumber kehidupan yang ada pada setiap 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Tempat jenazah dibakar. 

Bale pawedaan Tempat pimpinan upacara (Pedande) 

melaksanakan dan memimpin upacara 

kremasi. 



Bale peyadnyaan Tempat jenazah dibaringkan atau 

Bakang - bakang 

Banten 

Banten teben 

Bebek -- bebek 

Beblonyoh 

Belakas 

Bhuta cuwil 

Boreh 

Bubur pirata 

Buddha kliwon 

Brahma loka 

disemayamkan sambil menunggu waktu 

kremasi. 

Hiasan penjor ( bambu yang melengkung yang 

dihias dengan janur ). 

Sajian untuk upacara yang terdiri dari buah, 

kue, bunga, dupa dan uang. Biasanya 

diletakan jadi satu dalam sebuah wadah yang 

telah dihias dengan janur yang diukir 

sedemikian rupa indahnya. 

Sesajen untuk orang meninggal. 

Hewan bebek untuk perlengkapan upacara. 

Lulur. 

Sejenis pisau untuk upacara. 

Bibit penyakit. 

Sejenis boreh atau obat boreh. 

Suguhan berupa makanan ( bubur ) untuk 

orang yang meninggal. 

Nama hari ( Rabu ). 

Tempat Dewa Brahma bersemayam. 



C 

Canang 

Caru 

Ceper 

Cuntaka 

D 

Daksina pelinggih 

Daun intaran 

Daun tunjung 

Dewasa ayu 

Dulang 

Banten yang paling sederhana yang hanya 

terdiri dari bunga - bunga yang disusun rapi 

diatas janur yang dibentuk seperti lingkaran. 

Bentuk upakara yang ditujukan kepada buta 

kala ( faktor negatif pada unsur alam ). 

Lembar. 

Sifat kotor. 

Tempat stana Tuhan 

Sejenis daun sebagai sarana memandikan 

yang diletakan di alis 

Daun bunga teratai sebagai sarana 

memandikan yang diletakan di dada sebagai 

simbol padma atau kebesaran Tuhan. 

Hari baik untuk melaksanakan suatu upacara. 

Wadah atau tempat yang dipakai untuk 

meletakan sajian - sajian yang diperlukan 

untuk upacara. 



G 

Gadung 

Gamelan gender wayang 

Gamelan gilak 

Grya 

H 

Hyang Ciwa Raditya 

llih 

J 

Joran 

K 

Kajang 

Semacam umbi -- umbian untuk upacara. 

Gamelan yang dimainkan dengan lemah 

lembut yang merupakan kesenangan Sang 

Atma. 

Gamelan yang dimainkan dengan gegap 

gempita yang merupakan kesenangan dari 

Panca Maha Bhuta. 

Rumah kediaman wangsa Brahmana dalam 

hal ini pemimpin upacara (Pedande). 

Tuhan dalam manifestasi sebagai pelebur. 

Kipas. 

lsi perut binatang untuk upacara. 

Salah satu perbekalan orang meninggal dalam 

prosesi upacara pengabenan yang dipakai 



Kala gotongan 

Karma 

Karmaphala 

Kasturi 

Kayu penuhun 

Kelian banjar 

Kendat 

Kewangen pangreka 

sebagai kain kafan berisikan aksara suci yang 

diyakini sebagai pengantar roh ke surga. 

Hari buruk untuk melaksanakan upacara 

kepada leluhur. 

Tingkah laku atau perbuatan. 

Hasil dari tingkah laku atau perbuatan yang 

baik maupun yang buruk. 

Buah kelapa yang ujungnya dibentuk segitiga 

sebagai tempat keluarnya air. 

Kayu untuk membakar jenazah yang telah 

diupacarai. 

Pemimpin masyarakat daerah setempat 

Tali atau rantai yang terbuat dari bambu. 

Sarana yang terbuat dari daun janur, bunga, 

dan uang kepeng sebagai sarana memandikan 

jenazah yang diletakan di sendi -- sendi organ 

tubuh. 

Kewangen pengubaktian Sarana sembahyang setelah selesai 

Krama banjar 

memandikan jenazah. 

Warga masyarakat daerah setempat. 



L 

Lengewangi 

M 

Manusa yadnya 

Minyak wangi. 

Korban suci yang dilaksanakan dengan tulus 

ikhlas untuk keselamatan keturunan serta 

kesejahteraan manusia lainnya untuk 

mencapai kesempurnaan. 

Makerik Membersihkan kuku jenazah dengan 

Mapegat 

Mapendhem 

Megeseng 

Meitik -- itik 

Melaning dewasa 

Melelet 

Merajan 

menggunakan silet atau sejenisnya. 

Upacara pemutusan hubungan atau 

perpisahan almarhum dengan sanak keluarga. 

Di kubur. 

Pembakaran 

Tali pengikat ibu jari tangan dan kaki jenazah. 

Hari buruk untuk mengadakan suatu upacara. 

Membungkus jenazah dengan kain putih 

kemudian ditutup lagi dengan tikar lalu diikat 

dengan tali kedat 

Pura keluarga. 



Merajapati 

Merua 

Mepamit 

Mesigsig 

Moksa 

N 

Nasi angkeb 

Tempat pemujaan Tuhan dalam 

manifestasinya sebagai prajapati atau dewi 

Durga. 

Hulu ( utara dan timur ). 

Permisi. 

Menyikat gigi secara tradisional. 

Tujuan akhir dari umat manusia khususnya 

umat Hindu. 

Nasi yang dihias diatas nampan atau 

sejenisnya yang diletakan di dekat jenazah 

sebagai bekal untuk menuju alam surga. 

Ngaben Upacara pembakaran jenazah pada 

masyarakat Bali khususnya umat Hindu. 

Ngaben sarat Upacara pembakaran jenazah yang 

Ngaben sederhana 

diselenggarakan dengan semarak dan sarat 

dengan perlengkapan upacaranya. Upacara ini 

juga memakan banyak biaya, waktu dan 

tenaga. 

Upacara pembakaran jenazah yang sederhana 

namun tidak meninggalkan tujuan ngaben 

yang sebenarnya. 



Ngangget daun bingin 

Ngenteg linggih 

Ngereka 

Nyekah 

0 

Odalan 

p 

Panca Maha Bhuta 

Upacara mengambil daun beringin dari pohon 

beringin yang dikeramatkan atau disucikan 

yang akan digunakan dalam upacara 

selanjutnya. 

Upacara terakhir dari rangkaian upacara 

kremasi yang bertujuan mengembalikan roh 

yang telah suci kembali ke asalnya. 

Membentuk tulang - tulang yang sudah 

dibakar seperti bentuk tubuh manusia sebelum 

dihanyutkan ke laut. 

Upacara kedua setelah ngaben. Pada tahap ini 

proses penyucian roh dilakukan kembali untuk 

Panca Maha Bhuta yang telah dibakar pada 

upacara ngaben. 

Upacara yang diadakan setiap enam bulan 

sekali pada pura keluarga atau pura besar. 

Lima unsur yang ada di alam semesta dan 

juga yang ada dalam diri makhluk hidup yang 

tersdiri dari tanah, air, api, angin, eter. 



Panca Tan Maira 

Pasak 

Pemelaspas 

Penyungsungan 

Pepaga 

Pipil 

Pisau sudamala 

Pitra yadnya 

Pradaksina 

Pralina 

Lima indra yang ada dalam tubuh makhluk 

hidup yaitu indra penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perasa, suara. 

Pengeluaran. 

Sejenis upacara pembersihan dan penjiwaan 

kembali terhadap hal -- hal yang sudah 

dianggap mati. 

Air suci dari pura keluarga 

Tempat memandikan jenazah, terbuat dari 

bambu dan diikat menggunakan sedikit kawat 

emas, perak dan tembaga sebagai simbol isi 

bumi. 

Tiket nama almarhum. 

Pisau yang sudah diupacarai untuk dipakai 

pada saat Ngangget Daun Bingin. 

Korban suci yang dilaksanakan dengan tulus 

iklhas yang bertujuan untuk menghormati roh 

leluhur. 

Arah jejak lembu Dewa Siwa berjalan ke 

nirwana yaitu ke kanan 

Peleburan. 



Prarabda karma 

Prathiwi 

Puja pralina 

Punarbhawa 

Pumama 

Puspa asti 

Pusuh menur 

R 

Ragha sarira 

Redite umanis nuju Indra 

Redite umanis wuku 

Warigadean 

Redite wage wuku landep 

Redite wuku krulut 

Hasil dari perbuatan kita yang langsung bisa 

dinikmati sekarang tanpa ada sisanya lagi. 

Tanah. 

Doa keselamatan. 

Kelahiran yang berulang - ulang. 

Bulan penuh, biasanya terjadi lima belas hari 

setelah Tilem. 

Kembang yang digunakan untuk menghias 

sekah ( perwujudan dari orang di aben yang 

dibuat dari alang - alang dan kayu cendana ). 

Bunga menur yang belum mekar. 

Badan kasar manusia. 

Hari baik untuk upacara ngaben. 

Hari baik untuk upacara ngaben. 

Hari baik untuk upacara ngaben. 

Hari baik untuk upacara ngaben. 



Reinkarnasi 

Rerauman 

Rurub 

s 

Saji Tarpana 

Sancita karma 

Sang pitara 

Sang bhuta kala 

Sanggah 

Kelahiran kembali ke dunia. 

Sejenis wangi - wangian yang diramu menjadi 

satu. 

Sejenis selimut yangberfungsi sebagai 

penutup. 

Makanan yang disajikan untuk almarhum yang 

diletakan disamping jenazah. 

Hasil dari perbuatan dalam kehidupan 

terdahulu yang belum habis dinikmati dan 

masih merupakan benih yang menentukan 

kehidupan kita yang sekarang. 

Sang leluhur. 

Makhluk -- makhluk yang mendiami dasar bumi 

(Bhur loka) seperti setan, roh -- roh 

pengganggu, dan lainnya. 

Pura keluarga. 

Sanggah kemulan Tempat pemujaan Tuhan dalam 

Selunglung 

manifestasinya sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. 

Senasib sepenanggungan. 



Semut sedulur 

Sensedan 

Sepit 

Sesajen 

Setra 

Sog eek-eek 

Sulinggih 

Suksma sarira 

T 

Tanding 

Tilem 

Tirta 

Hari yang tidak diperbolehkan untuk upacara 

kematian. 

Penutup lubang simbol pebersihan. 

Sejenis alat untuk mengambil tulang yang 

sudah dibakar. 

Sarana upacara suguhan eetusan hati nurani. 

Kuburan atau tempat pemakaman dan juga 

tempat upacara pembakaran jenazah. 

Sejenis sarana yang dibuat berbentuk 

menyerupai lubang binatang eicak. 

Orang suei dalam agama Hindu. 

Sadan astral atau badan halus yang terdiri dari 

alam pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu. 

buah 

Bulan mati, biasanya terjadi lima belas hari 

setelah Purnama. 

Air suei. 



Canang sari, salah satu bentuk 
banten yang sederhana. 

http://www.asiatravelling.net/ind 
onesia/bali/bali-culture.html 

Canang sari, salah satu bentuk 
banten yang sederhana. 

http://www.asiatravelling.net/ind 
onesia/bali/bali-culture.html 

Banten canang sari 

http://www.hallofren.de/bahasa.ht 
ml 



Banten canang sari 

http://www.hallofren.de/baha 
sa.html 

Banten gebogan 

http://www.hallofren.de/baha 
sa.html 

Banten diatas dulang 

http://www.hallofren.de/bahasa 
.html 



Banten caru 

http://www. asiatravelling. net/in 
donesia/bali/bali-culture.html 

Macam -- macam banten 

http://www.asiatravelling.net/ind on 
esia/bali/bali-culture.html 

Berbagai macam banten yang 
dipersembahkan 

http://alamkulkul.com/lanq 
jap/kulkul/news-archives/news-8- 
11-2003.html 



Jenazah yang telah dimasukan ke 
dalam wadah berhias siap untuk 
di usung menuju tempat 
pembakaran, para wanita 
membawa banten dan sarana 
lainnya sambil berjalan beriringan 
untuk memberi jalan kepada roh 
agar tidak kesasar. 

http://www.princeton.edu/-[silver/f 
amily/week3.html 

Wadah tempat jenazah 
diusung beramai -- ramai oleh 
warga banjar. 

http://www.indopac.com/bali g 
allery/cremation gallery/image 

Arak -- arakan jenazah menuju 
tempat pembakaran. 

http://www.indopac.com/bali gal 
lery/cremation gallery/image 



Anggota keluarga berjalan 
beriringan membawa segala 
peralatan dan sarana untuk 
upacara pembakaran. 

http://mission.base.com/pictures/bal 
i/cremation.html 

Para turis menyaksikan jalannya 
upacara pembakaran. 

http://mission.base.com/pictures 
/bali/cremation.html 

Jenazah yang tadi diarak diturunkan 
dari wadahnya. 

http://mission.base.com/pictures/bali/ 
cremation.html 



Jenazah yang siap dibakar dan 
telah diberikan bekal berupa 
banten, uang, kain, dan benda - 
benda kesukaannya semasa 
hidup. 

http://www.princeton.edu/-[silver 
/family/week3.html 

Beragam banten yang telah 
disiapkan untuk upacara 
pembakaran jenazah. 

http://www.indopac.com/bali galle 
ry/cremation gallery/image 

Jenazah diletakan diatas 
pelepah pisang yang telah 
disiapkan kemudian dibakar, 
asap dari pembakaran 
dipercaya mengantarkan roh 
almarhum ke surga. 

http://www.princeton.edu/--[silver 
/family/week3. html 



Proses pembakaran jenazah. 

http://www.fotochris.com/images/b 
ali-cremation-scan724. ht. j pg 

Proses pembakaran jenazah. 

http://www.fotochris.com/images 
/bali-cremation-scan724. ht.jpg 

Proses pembakaran jenazah. 

http://www. fotochris. com/images/b 
ali-cremation-scan724.ht.jpg 

l 



Proses pembakaran jenazah. 

http://www.fotochris.com/images/b 
ali-cremation-scan724.ht.jpg 

Proses pembakaran jenazah. 

http://www.fotochris.com/images 
Iba Ii-cremation-scan 724. ht.jpg 

Keluarga yang berkabung 
membawa foto almarhum. 

http://www.princeton.edu/~lsilv 
er/family/week3.html 



proses menunggu kremasi 

http://www.indopac.com/bali galle 
ry/cremation gallery/image 

Krama banjar yang sedang 
beristirahat menunggu 
proses kremasi. 

http://www.princeton.edu/-Isi 
lver/family/week3.html 

Sambil menunggu proses 
kremasi keluarga dan para 
kelian banjar makan sambil 
memainkan gamelan. 

http://www.princeton edu/--[silver 
/family/week3.html 



Prosesi pelarungan abu jenazah 
beserta seluruh peralatan 
kremasi. 

http://www.balitourismo.com/bali 
/images 

Prosesi pelarungan abu jenazah 
beserta seluruh peralatan 
kremasi. 

http://www.balitourismo.com/bali/i 
maqes 

Prosesi pelarungan abu 
jenazah beserta seluruh 
peralatan kremasi. 

http://www.balitourismo.com/b 
ali/images 



Prosesi pelarungan abu 
jenazah beserta seluruh 
peralatan kremasi. 

http://www.balitourismo.com/ 
bali/images 



Pedande dan pendampingnya 

http://www.balivision.com/articl 
e-resources/produce.dsp 

Pemangku adat sedang 
mengambil tirta. 

http:/ /www.balivision.com/a rticl 
e-resources/produce.dsp 

Pemangku adat sedang 
melakukan ritual upacara 

http://alamkulkul.com/lang 
jap/kulkul/news 
archives/news-8-11-2003.html 
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saat dimana keluarga dan para kerabat berdoa bersama untuk almarhum. 

Pendeta Buddha menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai 
almarhum 



Sumpit 

http://en wikipedia orq/wiki/ja 
panesefuneral/chopstik 

Dupa Persembahan 

http://en.wikipedia.org/wiki/inc 
ense#Buddhism.2c-Shinto 
and-Japan 

Tempat menyimpan abu jenazah 

http://en.wikipedia.org/wiki/ums 
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Coffin : Peti Jenazah 

http://en.wikipedia.org/wiki/coffin 

Altar persembahan untuk 
almarhum 

http://www.geocities.com/T okyo/ 
lsland/6653/sakura. html 

Altar persembahan 

http://en.wikipedia.org/wiki/b 
utsudan 



Rekyusha : Mobil jenazah 

http://en wikipedia.org/wiki/japan 
esehearse 

Butsudan : Altar keluarga 

http://en.wikipedia.org/wiki/b 
utsudan 

lhai : papan peringatan 

http://en.wikipedia.org/wiki/ih 
ai 



lhai : papan peringatan 

http://en.wikipedia.org/wiki/ihai 

Meja persembahan 

http://en.wikipedia.org/wik 
i/japanesefuneral 

Juzu : Tasbih pemeluk agama 
Buddha 

http://en wikipedia orq/wiki/juz 

L 



Katsuo Tsubo: tempat abu 
jenazah. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ur 
ns 

Fushugibukuro : amplop koden. 

http://en.wikipedia.org/wiki/japan 
esefuneral 

Tempat memasukan Koden. 

http://en wikipedia orq/wiki/japan 
esefuneral 



Para tamu yang melayat 
disuguhkan makanan dan minuman 
oleh pihak keluarga almarhum. 

http://www.geocities.com/T okyo/lsla 
nd/6653/sakura. html 

Para Tamu yang sedang 
menikmati makanan dan 
minuman yang disuguhkan. 

http://www.geocities.com/Tokyo/ 
lsland/6653/sakura.html 

Makanan yang biasanya 
disajikan dalam acara Otsuya. 

http://www.priese.eo.jp/goods/r 
youri-otsuya. htm I 



Makanan persembahan. 

http://www.priese.eo.jp/good 
s/ryouri-otsuya.html 

Kue dango. 

http://www.priese.eo.jp/goods/r 
youri-otsuya.html 

Sajian untuk upacara 
kematian. 

http://www.priese.eo.jp/goods/r 
youri-otsuya.html 
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Bentuk ruangan upacara pemakaman yang dilaksanakan di gedung 
pelayanan pemakaman. 
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Bentuk ruangan upacara pemakan yang dilaksanakan dirumah 



Prosesi pengambilan 
kerangka sisa pembakaran 
jenazah. 

http://en.wikipedia.org/wiki/j 
apanesefuneral 

Prosesi pembakaran jenazah 
secara tradisional 

http://en.wikipedia.org/wiki/japan 
esefuneral 

Jenazah disiapkan untuk 
proses kremasi. 

http://en wikipedia orq/wiki/j 
apanesefuneral 



Tulang - tulang sisa 
pembakaran. 

http://en wikipedia orq/wiki/ja 
panesefuneral 

Tulang - tulang yang sedang 
dibersihkan. 

http://en wikipedia orq/wiki/jap 
anesefuneral 

Proses pemisahan abu dan 
tulang - tulang jenazah. 

http://en.wikipedia.org/wiki/jap 
anesefuneral 


