
B AB IV  

KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Kehidupan 

seorang Geisha dengan memiliki Danna sebelum Perang Dunia II, 

maka penulis dapat simpulkan bahwa Geisha merupakan salah satu 

fenomena di dalam dunia hiburan Jepang. Di Jepang Geisha mulai 

muncul dan berkembang sekitar tahun 1700. Banyak orang awam 

sering salah mengartikan siapa dan · apa profesi Geisha itu 

sebenamya berkaitan dengan lingkungan tempat Geisha bekerja. 

Pendek kata seorang Geisha sering dianggap seperti wanita tuna 

susila. Hal yang sebenamya Geisha bukanlah seorang wanita tuna 

susila. lstilah Geisha dipakai untuk menyebutkan wanita penghibur 

tradisional yang memberikan hiburan bukan dengan mengandalkan 

tubuh dan kecantikannya melainkan karena kepandaiannya 

membawakan seni - seni tradisional Jepang seperti menari, 

menyanyi, memetik shamisen dan lain - lain. Inilah yang 

membedakan Geisha dengan wanita tuna susila. 

Untuk dapat menjadi seorang Geisha harusla mcmpunyai 

kemauan yang keras dan rasa disiplin yang tinggi. Pada waktu 

YI 
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menjalankan masa minarai ( pelatihan kerja ) diharapkan calon 

Geisha sungguh - sungguh menjalankannya. Karena dalam minarai 

ini calon Geisha akan diajarkan untuk memahami dengan cara 

melihat apa yang terjadi di lingkungan karir mereka nanti sebagai 

Geisha. 

Pada saat calon Geisha akan memulai debutnya sebagai Geisha 

dia harus menjalin tali persaudaraan terhadap Geisha yang lebih 

senior. Tali persaudaraan ini ditandai dengan dilakkannya upacara 

sansan - kudo. Upacara ini dilakukan dengan harapan calon Geisha 

dapat dikenal oleh para tamu yang biasa datang ke restoran atau 

kedai teh. 

Sekitar umur 20 - 21  tahun sudah waktunya seorang calon 

Geisha dianggap cukup matang .untuk menjadi Geisha penuh. Ini 

ditandai dengan upacara deflorasi ceremony atau mizuage yaitu 

upacara menghilangkan kegadisan yang dimiliki oleh calon Geisha. 

Kegadisannya akan dilelang kepada para tamu pria yang datang 

dengan harga yang sangat tinggi. Apabila diantara para pria tersebut 

memenangkan pelelangan itu maka calon Geisha tersebut menjadi 

miliknya. Setelah kedua pihak antara calon Geisha dengan pria 

tersebut merasa cocok maka dimulailah upacara ini. Sctelah acara 

itu selesai seorang calon Geisha sudah berubah statusnya menjadi 
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Geisha penuh dan pria tersebut mempunyai status sebagai 

Dannanya yang bertindak sebagai pelindung sekaligus yang 

membiayai keseluruhan biaya hid up Geisha tersebut. 

Setelah seorang pria resmi menjadi Dannanya Geisha maka 

dimulailah awal kehidupan dari seorang Geisha. Di dalam menjalani 

kehidupan bersama Danna pastilah ada hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Seorang Danna berkewajiban 

harus membayar seluruh utang si Geisha dan menutup semua biaya 

hidupnya setiap bulan. Seorang Danna berhak mendapatkan 

pelayanan dari Geisha yang sangat istimewa. Dan sebaliknya seorang 

Geisha juga mempunyai hak untuk memiliki fasilitas - fasilitas yang 

diberikan oleh Dannanya. Untuk rasa berterima kasih Geisha kepada 

Dannanya biasanya seorang Geisha berkewajiban memberikan 

sesuatu yang spesial kepada Dannanya yang biasanya berupa kue. 

Status Geisha dengan memiliki Danna adalah sebagai wanita 

simpanan saja, hubungan antara Geisha dengan seorang Dannanya 

tak ubahnya seperti hubungan suami istri. Hanya saja keduanya 

tidak resmi menikah, ini dikarenakan jika Geisha menikah mereka 

akan mengakhiri profesinya scbagai Geisha. 



Ansambel 

Fue 

Geigi Kumiai 

Gyokudai 

Hanamachi 

Hyakusho 

Kemban 

Maiko 

Minarai 

Momoware 

Mizage 

GLOSARI 

= Bermacam - macam alat musik 

yang dimainkan secara 

bersama - sama. 

= Seruling Jepang 

= Peraturan-peraturan yang 

Dikeluarkan oleh perkumpulan 

Geisha 

= Tarif Geisha. 

= Organisasi atau Perkumpulan 

Geisha. 

= Sebutan untuk seorang petani 

= Kantor Pendaftaran dimana 

Geisha terdaftar 

= Sebutan untuk Calon Geisha. 

= Masa pelatihan yang wajib 

diikuti oleh calon Geisha. 

= Gaya tatanan rambut yang sering 

dipakai Geisha. 

= Upacara menghilangkan kegadisan. 



Okaasan 

Okigya 

Ochaya 

Ryootei Kumiai 

Ryootei 

Ryooriya 

Sansankudo 

Tsutsumi 

= Sebutan untuk seorang 

wanita pmimpin okiya. 

= Tempat tinggal Geisha dan calon 

= Restoran yang menyediakan Geisha 

untuk melayani para tamu 

yang datang tetapi khusus 

di daerah Kyoto. 

= Persatuan restoran - restoran yang 

bekerja sama dengan 

kantor pendaftaran. 

= Restoran yang menyediakan Geisha 

untuk melayani para tamu 

yang datang. 

= Toko makanan yang 

Memasok makanan makanan 

ke restoran. 

= Upacara pengikatan 

tali persaudaraan antara Dua orang 

wanita yang tidak memiliki 

hubungan persaudaraan. 

= Gendang kecil. 
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GEISHA BERSAMA DENGAN TEMAN - TEMANNY A 



• 
,,. 

t " 
8 > 

'&" 

• d e  

,. 

,!(-> � 
.e? 

• % 

h. 
t 

I B U  LIZA DALBY'S SEBAGAI MAIKO PADA TAHUN 1 9 3 0  



PONTOCHO'S" BIG THREE" SA TOMI, KORIKA, DAN MJCHlKO SEBAGAI 

GEISHA MUDA TAHUN 1930 
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GEISHA MENGGUNAKAN SHAWL CIRCA TAHUN 1890 
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TARIAN KAMOGAMA MENAMPILKAN GEISHA 

MUDADENGANPENAMPILANFORMAL 
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r e st il 
-: 

SEORANG MAIKO DENGAN MENGGUNAKAN ORNAMENT 

RAMBUT MUSIM PANAS 



SEORANG GEISHA SEDANG MEMAINKAN ALAT MUSIK 

TRADISIONAL SHAMISEN 



SEORANG GEISHA SEDANG 

DIBANTU UNTUK DIDANDAN 

MENGGUNAKAN MAKE UP 

SEORANG GEISHA SEDANG 

DIBANTU MENGGUNAKAN 

PAKAIAN KIMONO FORMAL 



RICKSHA SALAH SATU ALAT TRANSPORTASI SEORANG GEISHA 

SEBELUM PERANG DUNlA II 
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