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Abstrak 

Penelitian ini membahas film “Okuribito” dengan fokus pergeseran makna yang terjadi pada perias 

jenazah atau noukanshi di Jepang. Film “Okuribito” adalah film Jepang dengan sutradara Yojiro Takita 

yang telah mendapatkan banyak penghargaan di Jepang maupun di dunia. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teori representasi Stuart Hall. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa pekerjaan noukanshi bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, 

pekerjaan yang berhubungan dengan jenazah tidak terlalu menjijikkan, dan pekerjaan noukanshi tidak 

hanya mengganti baju jenazah dan memasukkan jenazah ke dalam peti melainkan juga merias jenazah 

terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam peti mati. 

 
Kata kunci: okuribito, representasi, noukanshi 

 

 
Abstract 

 
This research is about meaning distortion of noukanshi (encoffiner) in the movie “Okuribito” or 

“Departures”.  Okuribito is a Japanese movie directed by Yojiro Takita that had been awarded many 

awards including the Oscars. This research is using Hall representation theory with qualitative method. 

Japanese society asume that working as noukanshi or working around corpses is kind of bad profession, 

but in this movie show that is not as bad as their perspective. Noukanshi work is not only changing 

clothes of the deceased, but also beautification of the deceased. 

 

Keywords: Okuribito, representation, noukanshi. 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Kematian merupakan suatu proses 

universal yang pasti dialami oleh setiap 

manusia. Meskipun kematian sifatnya 

individual, namun proses kepengurusan 

jenazahnya tidak lepas dari masyarakat  

yang ada di sekitarnya. Jika seseorang 

meninggal dunia, dia sudah lepas dari 

tanggung jawab duniawi. Dia tidak bisa 

melakukan aktifitas lagi. Tubuhnya jika 

dibiarkan, semakin lama akan membusuk 

dan menimbulkan bau yang tidak sedap. 

Maka dari itu orang-orang yang masih 

hidup di sekitarnya memiliki kewajiban 

untuk mengurusnya.  

 

Setiap masyarakat yang hidup di daerah 

tertentu pasti memiliki cara khusus 

terkait pengurusan jenazah ini. Bisa jadi 

cara tersebut sama, atau berbeda sama 

sekali antara daerah yang satu dengan 

lainnya. Seperti halnya cara pengurusan 

jenazah masyarakat Jepang yang 

digambarkan dalam film “Okuribito”  

atau dalam Bahasa Inggris diberi judul 

“Departures”, pasti memiliki keunikan 

jika dilihat dari sudut pandang penonton, 
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khususnya bagi penonton yang bukan 

orang Jepang.  

 

Film “Okuribito” adalah sebuah film 

Jepang dengan tema kematian karya 

sutradara Yojiro Takita yang dibuat pada 

tahun 2008. Film ini menyoroti 

kehidupan perias jenazah atau noukanshi 

( 納 棺師 ) di Jepang. Film ini telah 

mendapat serangkaian penghargaan di 

dunia perfilman semenjak dirilis, baik di 

Jepang sendiri maupun dari seluruh dunia.  

 

Penghargaan tertinggi di Jepang adalah 

sebagai best film dalam日本アカデミー

賞  (Nihon Akademi Shou, Japan 

Academy Prize).1
 Kemudian penghargaan 

terbaik yang diraih film ini di tingkat 

dunia adalah Academy Award kategori 

Best Foreign Language Film pada ajang 

Piala Oscar ke-81 

(http://www.oscars.org/awards/81academya

wards/nominees.html). Academy Award 

merupakan pencapaian penghargaan yang 

tinggi bagi dunia film pada saat ini. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa film 

“Okuribito” dianggap menarik oleh 

masyarakat Jepang sendiri maupun 

masyarakat dunia. 

Menurut Mitsuko Yoshikawa dalam 

sebuah artikel yang ditulis pada tahun 

2009 (http://allabout.co.jp/gm/gc/1245/), 

Nokan adalah proses memasukkan mayat 

ke dalam peti. Tetapi, tidak semudah 

hanya memasukkan saja, namun 

mempersiapkan jenazah, memberinya 

baju untuk persiapan kepergiannya 

sebelum dimasukkan ke dalam peti. 

                                                           
1
Japan Academi Prize adalah penghargaan 

tertinggi film di Jepang. Pemberian penghargaan 

ini dilakukan satu tahun sekali dan terdapat 

berbagai macam kategori layaknya Academy 

Awards di Amerika Serikat. “Japan Academy 

Prize Official Website” dalam  http://www.japan-
academy-prize.jp/prizes/?t=32, diakses 13 Juni 

2013. 

Rangkaian pekerjaan ini dilakukan oleh 

jasa pemakaman, keluarga jenazah pun 

ikut membantu. Proses memberi baju 

jenazah bagi keluarganya adalah hal yang 

sangat menyedihkan, namun hal tersebut 

juga merupakan suatu proses yang 

penting untuk menerima “kematian”.  

 

Menurut Hikaru Suzuki (dalam Bryant, 

2003: 663), proses noukan diawali 

dengan menyalakan dupa. Setelah itu 

mempersiapkan jenazah dengan cara 

memberinya pakaian putih yang terdiri 

dari penutup kepala berbentuk segitiga 

(zukin), sepasang sarung tangan (tekko), 

sebuah jubah (kyoukatabira), sepasang 

pelindung lutut, sepasang kaus kaki gaya 

Jepang (shiro-tabi), dan manik-manik 

seperti tasbih (juzu). Selanjutnya peti 

mati di bawa masuk ke ruangan, 

kemudian jenazah diangkat dan 

dimasukkan ke dalam peti. Jenazah diberi 

parfum, deodoran, dan dry ice di sekitar 

tubuhnya. Kemudian peti ditutup dan 

proses noukan selesai. 

 

Noukanshi adalah orang yang profesinya 

berkaitan dengan proses noukan. Kata 

“noukanshi” secara utuh juga tidak 

ditemukan di dalam kamus cetak bahasa 

Jepang. Kata tersebut juga tidak 

digunakan oleh orang Jepang secara 

umum, sebelum film “Okuribito” dilihat 

banyak orang. Tsuyoshi, seorang guru 

bahasa Inggris di Kyoto menulis artikel 

review yang berjudul “"Departures": A 

Moving Drama with Humor and Pathos” 

pada situs Amazon.com bahwa dia adalah 

orang Jepang, tetapi tidak pernah 

mendengar kata “noukanshi” sebelum 

melihat film “Okuribito”. Dia 

menambahkan bahwa ide pembuatan film 

ini diawali oleh tokoh utama film yaitu 

Motoki yang mendapatkan pengalaman 

dari India dan terinspirasi dari sebuah 

buku yang berjudul 納 棺 夫 日 記 

http://allabout.co.jp/gm/gc/1245/
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(noukanfu nikki) karya Shinmon Aoki 

yang diterbitkan tahun 1993. Dari hal 

tersebut dapat diketahui bahwa noukanshi  

tidak dikenal oleh masyarakat Jepang 

pada umumnya sebelum film Okuribito 

menjadi terkenal. Perlu digarisbawahi 

pula bahwa judul buku karya Shinmon 

Aoki tersebut menggunakan kata 

“noukanfu”, bukan “noukanshi”. Hal ini 

memperkuat anggapan bahwa profesi 

yang disebut noukanshi sebelumnya tidak 

dikenal oleh masyarakat Jepang pada 

umumnya. Menurut Tsuyoshi, di Jepang 

tidak semua prosesi pengurusan jenazah 

dihadiri oleh noukanshi. Profesi yang 

berkaitan dengan pengurusan jenazah di 

Jepang ini menjadi populer semenjak 

film “Okuribito” mendapatkan 

penghargaan Oscar. 

Menurut Abe Chikara (2003: 13), 

masyarakat Jepang menganggap jenazah 

adalah sesuatu yang kotor karena adanya 

konsep kegare (穢れ )
2
 jenis shi’e (死

穢).
3
 Maka dari itu hal yang berhubungan 

dengan jenazah perlu dihindari termasuk 

orang yang bersentuhan langsung dengan 

jenazah. Otomatis orang yang 

pekerjaannya mengurus jenazah juga 

dianggap buruk dan harus dihindari.  

Konsep kegare ini menurut Abe (2003: 5) 

masih memiliki pengaruh yang besar 

dalam psikologi dan pola perilaku 

masyarakat Jepang jaman sekarang. 

Selain konsep kagare, menurut Suzuki 

(dalam Bryant, 2003: 657) kematian juga 

dianggap masyarakat Jepang sebagai 

                                                           
2 Kegare adalah konsep najis dalam masyarakat 

Jepang terhadap suatu hal yang menghasilkan 

sebuah pandangan tabu/buruk dan sebisa mungkin 

dihindari dengan segala cara. Kegare terdiri dari 

Shi’e (death impurity), ketsu’e (blood impurity), 

dan san’e (childbirth impurity). (Abe, 2003: 3) 
3  Kegare yang dihasilkan oleh kematian (death 

impurity). Kegare jenis shi’e adalah najis yang 

paling dihindari oleh masyarakat Jepang 
dibandingkan dengan jenis lainnya. (Abe, 2003: 

8) 

kurobi-gakari atau “bayangan hitam”. 

Kematian dianggap berbahaya tidak 

hanya bagi orang-orang yang masih 

hidup di sekitarnya, namun juga bagi 

Dewa mereka. Saat ada pengurusan 

jenazah, keluarga almarhum memasang 

tanda “kichuu” atau “mochuu” yang 

berarti “sedang berkabung”. Mereka 

memasang di pintu gerbang rumah untuk 

menandakan ada bahaya di daerah 

tersebut. 

 
Dari penjelasan di atas, terdapat suatu 

perbedaan yang menyolok antara 

pandangan umum masyarakat Jepang 

tentang jenazah dan pengurus jenazah 

yang buruk dan harus dihindari serta 

perubahan akibat munculnya film 

“Okuribito” yang telah mendapatkan 

penghargaan Piala Oscar. Oleh karena itu 

pada artikel ilmiah yang berjudul 

Pergeseran Makna Noukanshi (Perias 

Jenazah) di Jepang dalam Film 

“Okuribito” ini penulis akan 

menganalisis hal-hal di dalam film 

“Okuribito” yang mempengaruhi 

pergeseran makna noukanshi sehingga 

profesi tersebut bisa diterima dengan 

lebih baik dalam masyarakat Jepang. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan, yang berarti berkenaan atau 

berkaitan dengan kepustakaan yang 

digunakan sebagai sumber analisis 

sehingga dengan demikian metode yang 

digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa film 

“Okuribito”, buku-buku dokumentasi 

maupun artikel di internet yang 

menunjang informasi tentang budaya 

pengurusan jenazah di Jepang dan 

noukanshi. Analisis dilakukan dengan 

cara melihat film kemudian menjabarkan 
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hal-hal dalam film yang tidak sesuai 

dengan realitas noukanshi pada 

masyarakat Jepang dalam bentuk tulisan. 

Penulis menitikberatkan pada identifikasi 

tokoh noukanshi dan perlakuan 

noukanshi kepada jenazah. 

 

Penelitian ini menggunakan teori 

representasi Stuart Hall. Stuart Hall 

dalam bukunya Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices 

(1997: 16) menyebutkan bahwa 

representasi secara singkat adalah 

pembentukan makna melalui bahasa. 

Representasi adalah pembentukan makna 

dari konsep yang ada dalam pikiran kita 

melalui bahasa. Representasi merupakan 

jembatan antara konsep dan bahasa yang 

membuat kita mampu menafsirkan objek-

objek nyata, orang atau peristiwa, atau 

bisa juga untuk menafsirkan dunia 

imajinasi yang berupa suatu objek, orang 

dan peristiwa-peristiwa fiktif. 

 

Menurut Hall (1997: 24) ada tiga 

pendekatan untuk menjelaskan 

bagaimana proses produksi makna 

melalui bahasa. Tiga pendekatan tersebut 

adalah reflektif, intensional, dan 

konstruksionis atau konstruktivis. Pada 

pendekatan reflektif, bahasa bekerja 

seperti cermin dari suatu hal yang telah 

ada di dunia. Bahasa meniru suatu 

kebenaran yang telah ada, 

mengimitasikan hal tersebut seperti 

aslinya dan sifatnya tetap.  Makna 

terletak pada objek, orang, ide, atau 

kejadian di dunia nyata. Pendekatan 

intensional berkebalikan dengan 

pendekatan reflektif. Pada pendekatan ini 

disebutkan bahwa makna dibentuk 

sebagaimana pembicara atau penulis 

ingin menyampaikannya. 

 

Pendekatan konstruksionis mengenal 

karakter sosial dari bahasa. Selain itu 

pendekatan ini sadar bahwa tidak ada 

individu atau pengguna bahasa yang 

mampu memaknai sesuatu secara pasti 

bahasa tersebut. Asumsi pendekatan ini 

bahwa sesuatu atau suatu objek di dunia 

ini tidak memiliki makna, manusialah 

yang membentuk makna dengan sistem 

representasional, yaitu konsep dan tanda. 

Kita tidak boleh terbingungkan antara 

dunia materi, dimana benda dan manusia 

berada dengan praktek dan proses 

simbolik representasi, dimana makna dan 

bahasa beroperasi. Bukan berarti 

pendekatan ini tidak mengakui adanya 

dunia material, namun menganggap 

bahwa material itu bukan yang 

menyampaikan makna, tetapi sistem 

bahasa atau sistem apapun yang kita 

gunakan untuk merepresentasikan konsep 

itu lah yang membentuk makna. Tentu 

saja dalam merepresentasikan sesuatu 

tetap menggunakan benda material, 

mungkin berupa suara sebenarnya, 

gambar di sebuah sampul majalah, film, 

atau tulisan yang tertulis dalam selembar 

kertas. Tetapi makna tidak tergantung 

dari kualitas materi yang digunakan 

untuk menyampaikan konsep tersebut, 

melainkan pada fungsi-fungsi 

simbolisnya. Ini karena gambar, film, 

suara, atau tulisan itu merupakan sebuah 

perwakilan dari konsep dan berfungsi 

sebagai bahasa dan penyampai makna, 

bukan material objek sebenarnya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Identifikasi Tokoh Noukanshi. Istilah 

tokoh menunjuk pada orang atau pelaku 

cerita dalam film ini. Watak, perwatakan, 

dan karakter, menunjuk pada sikap para 

tokoh seperti yang ditafsirkan oleh 

pembaca, lebih menunjuk pada kualitas 

pribadi seorang tokoh. Tokoh cerita 

menempati posisi strategis sebagai 

pembawa dan penyampai pesan, amanat, 
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moral, atau sesuatu yang sengaja ingin 

disampaikan kepada pembaca. Walaupun 

tokoh cerita hanya merupakan tokoh 

ciptaan pengarang, ia haruslah 

merupakan seorang tokoh yang 

mempunyai pikiran dan perasaan (Burhan, 

2005: 165). 

 

Ada dua tokoh noukanshi yang muncul 

dalam film “Okuribito”. Dua tokoh 

tersebut adalah Sasaki dan Daigo. 

Penjelasan tentang tokoh-tokoh tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Sasaki Ikuei. Sasaki adalah bos NK-

Agent, yaitu perusahaan yang 

menyediakan jasa noukan. Dia adalah 

laki-laki yang sudah tua dan telah 

ditinggal mati istrinya. Dia menyebutkan 

bahwa istrinya adalah klien pertamanya. 

Tokoh Sasaki digambarkan dalam film 

“Okuribito” memiliki sifat yang santai, 

saat makan terlihat rakus, namun 

memiliki selera makanan yang tinggi dan 

juga bisa memasak. Digambarkan dalam 

film ini bahwa dia bisa memasak Fugu 

no Shirako, masakan yang terbuat dari 

testis ikan Fugu yang terkenal akan 

kenikmatannya, harganya yang mahal, 

namun juga sangat beracun jika terjadi 

kesalahan saat mengolahnya.
4
 Berikut ini 

adalah percakapan antara Sasaki dan 

Daigo yang menunjukkan bahwa Sasaki 

mampu memasak ikan Fugu. 
佐々木「食ってけよ。オレ

の方がうまいぞ、たぶん」。 

佐々木「さ、やろっか」。 

大悟「何ですか、これ

は？」。 

                                                           
4 Tidak semua orang mampu memasak ikan Fugu. 

Karena jika terjadi kesalahan dalam memasaknya, 

akibatnya bisa mematikan. Sedangkan Fugu no 

Shirako adalah kelas tertinggi diantara berbagai 

jenis masakan Fugu. (“Fugu / Tokyo 

Restaurants”, dalam 
http://www.sunnypages.jp/article/tokyo_restauran

ts/fugu, diakses 12 Juli 2013. 

佐々木「河豚の白子。炙っ

て塩で食うとうまいんだ」。 

 

Sasaki, “Makanlah sini. 

Masakanku mungkin lebih 

enak (daripada masakan 

istrimu).” 

Sasaki, “Ayo, kita makan.” 

Daigo, “Apa ini?” 

Sasaki, “Fugu no Shirako,  

enak kalau dipanggang dengan 
garam.” (Film Okuribito, menit 

01:17:34-01:17:57). 

 
 

Sasaki memiliki dedikasi tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya sebagai 

noukanshi. Dia melakukan proses noukan 

secara tenang, disiplin, dan syarat akan 

keindahan. Saat melakukan pekerjaannya, 

dia selalu menggunakan pakaian rapi dan 

berdasi. Dia juga berperan sebagai guru 

noukan Daigo (tokoh noukanshi lain 

dalam film ini), dan mengajarkan hal 

yang sama kepada Daigo tentang proses 

noukan. 

Kobayashi Daigo. Kobayashi Daigo 

adalah tokoh utama dalam film 

“Okuribito”. Dia adalah seorang pemuda 

yang sudah menikah namun belum 

memiliki anak. Dia memiliki sifat 

pendiam dan suka menyembunyikan 

suatu masalah dari istrinya. Awalnya 

Daigo adalah seorang pemain cello, alat 

musik gesek yang identik dengan musik 

klasik kebanggaan masyarakat kelas atas. 

Namun karena suatu hal, grup orkestra 

tempat dia bekerja dibubarkan. Akhirnya 

dia pindah ke kampung halaman yaitu di 

Yamagata. Di Yamagata dia menjadi 

noukanshi. Daigo awalnya jijik setelah 

mendengar penjelasan Sasaki tentang 

pekerjaan yang akan dilakukannya, yaitu 

noukan. Namun Sasaki berhasil 

meyakinkan Daigo untuk mencoba 

profesi tersebut. Hingga akhir film ini, 

Daigo tetap menjadi seorang noukanshi 

dan menghargai pekerjaannya. Hal ini 

http://www.sunnypages.jp/article/tokyo_restaurants/fugu
http://www.sunnypages.jp/article/tokyo_restaurants/fugu
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dapat dilihat dari ucapan istri Daigo 

(Mika) sebagai berikut: 
美 香「……夫は……納棺師なんで

す」 

 

Mika, “....Suami saya... adalah seorang 

noukanshi.” (Film Okuribito, menit 

01:58:41-01:58:45) 
 

Meskipun Daigo telah berhenti menjadi 

pemain cello, namun dia masih 

memainkan alat musik tersebut saat 

menjadi noukanshi. Dia digambarkan 

memainkan cello di waktu luang, baik di 

kantor NK-Agent, maupun di luar rumah. 

Dari deskripsi kedua tokoh tersebut 

terdapat dua kategori yang sama, yaitu 

keduanya sama-sama memiliki 

kegemaran yang identik dengan 

masyarakat yang mempunyai nilai lebih 

dalam kehidupannya, bukan sebagai 

masyarakat biasa. Nilai lebih tersebut 

yaitu sama-sama mempunyai kegemaran 

yang tinggi. Sasaki memiliki selera 

makanan yang tinggi dan harganya mahal, 

sedangkan Daigo memiliki selera musik 

yang tinggi. Hal ini membuat persepsi 

atau makna baru tentang noukanshi yaitu 

pekerjaan yang dilakukan oleh orang 

yang memiliki selera atau kegemaran 

yang tinggi. Hal ini menggeser anggapan 

atau persepsi masyarakat Jepang yang 

menganggap pekerjaan noukanshi adalah 

pekerjaan yang buruk dan tabu sehingga 

sebisa mungkin dihindari oleh siapapun 

juga. 

 

Perlakuan Noukanshi Terhadap 

Jenazah. Ada 10 proses noukan yang ada 

dalam film “Okuribito” yang kemudian 

menjadi rujukan pada pembahasan 

tentang noukanshi dengan menunjuk 

“adegan 1”, “adegan 2”, atau “adegan 3” 

dan seterusnya. 

 

Adegan 1. Adegan noukan terhadap 

jenazah Tomeo, seorang laki-laki yang 

berpenampilan wanita. Adegan ini 

muncul pada menit ke 00:01:39-00:07:55 

kemudian terpotong dan dilanjutkan pada 

menit ke 01:20:58-01:22:45. Adegan 2. 

Adegan pembuatan video dokumenter 

tentang proses noukan oleh Sasaki 

dengan Daigo sebagai model mayatnya. 

Adegan ini muncul pada menit ke 

00:29:38-00:31:45. Adegan 3. Adegan 

noukan terhadap jenazah orang tua yang 

hidup sendiri yang jenazahnya telah 

membusuk karena telah meninggal 

selama dua minggu tanpa ada yang 

mengetahuinya. Adegan ini muncul pada 

menit ke 00:34:35-00:35:36. Adegan  4. 

Adegan noukan terhadap jenazah Naomi. 

Pada adegan ini Sasaki dan Daigo 

terlambat datang yang mengakibatkan 

klien yaitu suami jenazah marah. Adegan 

ini muncul pada menit ke 00:51:16-

00:56:26. Adegan 5. Adegan noukan 

terhadap jenazah Miyuki yang meninggal 

akibat kecelakaan sepeda motor. Adegan 

ini muncul pada menit ke 01:13:55-

01:15:55. Adegan 6. Adegan noukan 

terhadap jenazah seorang nenek. 

Cucunya menyuruh Daigo memakaikan 

kaus kaki yang besar atas perintah 

neneknya sewaktu masih hidup. Adegan 

ini muncul pada menit ke 01:27:40-

01:28:11. Adegan 7. Adegan noukan 

terhadap jenazah seorang anak laki-laki 

nasrani. Adegan ini muncul pada menit 

ke 01:28:18-01:28:37. Adegan 8. Adegan 

noukan terhadap jenazah seorang bapak 

yang dicium anggota keluarganya 

sehingga menimbulkan bekas lipstik di 

bagian mukanya. Adegan ini muncul 

pada menit ke 01:30:03-01:30:40. 

Adegan 9. Adegan noukan terhadap 

jenazah terhadap jenazah ibu Yamashita, 

seorang pemilik pemandian air panas. 

Adegan ini muncul pada menit ke 

01:35:08-01:40:09. Adegan 10. Adegan 

noukan terhadap jenazah ayah Daigo. 

Awalnya proses noukan akan dilakukan 
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oleh dua orang sougiya no hito, namun 

Daigo melarang mereka melakukan 

pekerjaannya karena mereka 

melakukannya dengan cara yang asal-

asalan.  Sogi ya no hito adalah noukanshi 

dari perusahaan pemakaman lain pada 

film ini yang tugasnya memasukkan 

jenazah ke dalam peti dan membawanya 

ke rumah pemakaman. Adegan ini 

muncul pada menit ke 01:57:55-02:05:57. 

 

Adapun perlakuan noukanshi yang 

dilakukan Sasaki dan Daigo dalam film 

ini terhadap jenazah adalah sebagai 

berikut: 

Noukanshi Tidak Jijik Terhadap 

Jenazah. Dalam melakukan 

pekerjaannya yang berinteraksi dengan 

jenazah, Daigo dan Sasaki tidak memakai 

sarung tangan kecuali pada satu adegan 

yaitu adegan 3. Mereka memakai sarung 

tangan karena kondisi mayat pada adegan 

3 sudah membusuk parah. Tetapi selain 

adegan itu, digambarkan dalam film ini 

bahwa mereka tidak pernah 

menggunakan sarung tangan saat 

menyentuh kulit jenazah. Hal ini 

menunjukkan bahwa noukanshi tidak 

menganggap jijik jenazah. 

Sarung tangan adalah alat yang 

digunakan untuk melindungi tangan dari 

kotoran, kuman penyakit, atau hal-hal 

lain yang mampu menyakiti tangan. 

Makna tentang seseorang yang memakai 

sarung tangan pada saat melakukan 

pekerjaan yang berhubungan dengan 

jenazah adalah orang itu melindungi 

dirinya dari kotoran atau penyakit yang 

datang atau bisa menular dari jenazah 

tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh 

dokter, namun dalam konteks film ini 

ditunjukkan oleh dua orang sougiya no 

hito dalam adegan 10. Mereka terkesan 

takut terhadap jenazah dan melakukan 

pekerjaannya secara tergesa-gesa.  

 

Hati-hati dalam Mengurus Jenazah. 

Noukanshi memperlakukan jenazah 

secara hati-hati. Salah satu alasan yang 

disebutkan oleh Sasaki pada saat proses 

mencukur jenggot Daigo pada adegan 

pembuatan video dokumenter atau 

adegan 2. Kulit jenazah disebutkannya 

sangat lunak dan mudah teriris. Maka 

dari itu harus memperlakukan jenazah 

dengan hati-hati.  
佐々木「特に男性は、顔の筋

肉の収縮と、肌の乾燥の為、

髭が伸びたように見えてしま

うので、念入りに行わさせて

いただきます」 

佐々木「ご遺体の肌は、思い

のほか傷つきやすいものでご

ざいます。 指をあてただけで、

皮が剥がれてしまうことがご

ざいます。それゆえ、」 
Sasaki, “Khususnya pada laki-laki 
mengalami kontraksi otot dan 

kulit kering, bayangkan kalau dia 

memiliki kumis yang panjang, 

maka dari itu kita akan 

mencukurnya secara teliti.” 

Sasaki, ”Kulit jenazah bisa lebih 

mudah rusak dari yang mungkin 

pernah Anda bayangkan. 

Terkadang kulit bisa terkupas 

hanya dengan sentuhan.” (Film 

Okuribito, menit 00:30:49-

00:31:10) 

 

Noukanshi hati-hati dalam mengurusi 

jenazah tidak hanya pada proses 

mencukur jenazah saja, namun juga pada 

seluruh proses pekerjaannya. Daigo 

menunjukkan saat menyentuh wajah 

jenazah dengan lembut dan hati-hati. 

Pada saat mengganti baju jenazah juga 

digambarkan hati-hati supaya 

kehormatan jenazah tetap terjaga seperti 

pada kutipan berikut: 
佐々木「お着付けは、故人様

の尊厳を守る為、ご遺族の皆

様に、故人様の肌が見えない

よう、細心の注意をはらって、

行っております」 
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Sasaki, “Ritual penggantian 

pakaian dilakukan untuk menjaga 

kehormatan almarhum. 

Memastikan kulit almarhum tidak 

terlihat oleh keluarga, kami 

melakukannya dengan sangat 

hati-hati.” (Film Okuribito, menit 

00:30:22-00:30:31) 

 

Proses pengurusan jenazah dengan hati-

hati ini membuat pekerjaan yang 

dilakukan noukanshi terlihat berjalan 

secara tenang dan lembut. 

 

Memperindah Jenazah. Noukanshi 

digambarkan selalu membuat jenazah 

lebih indah dengan cara merias jenazah. 

Tata rias jenazah laki-laki dan perempuan 

jelas berbeda. Pada periasan jenazah laki-

laki, kumis, jenggot, dan rambut halus 

dicukur supaya wajahnya terlihat bersih. 

Pada periasan jenazah perempuan, 

noukanshi merias wajahnya supaya 

terlihat cantik. 

 

Pada pembahasan ini, Noukanshi 

digambarkan tidak jijik terhadap jenazah, 

hati-hati dalam mengurus jenazah, dan 

memperindah jenazah. Keseluruhan 

proses noukan yang dipraktekkan Sasaki 

dan Daigo dilakukan dengan cara tenang 

dan terlihat elegan. Hasil akhirnya adalah 

membuat jenazah terlihat seperti masih 

hidup akhirnya keluarga jenazah puas 

terhadap kerja mereka. Berikut monolog 

Daigo terhadap cara kerja noukanshi 

yang dipraktekkan oleh Sasaki. 
大悟「冷たくなった人間をよみ

がえらせ、永遠の美を授ける。

それは、冷静であり、正確であ

り、そして何より優しい愛情に

満ちている。別れの場に立ち会

い、故人をおくる。静謐で、全

ての行いがとても、」 
Daigo, “Menjadikan hidup kembali 

orang yang telah beku, memberi 

kecantikan yang abadi. Yaitu 

ketenangan, kepersisan, kemudian 

memenuhi perasaan cinta yang 

lembut di atas segalanya. 

Menyaksikan di tempat berpisah 

dan mengantarkan jenazah. Dengan 

kedamaian, semuanya dilakukan 

dengan sangat indah.” (Film 

Okuribito, menit 00:54:47-

00:55:16) 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pekerjaan noukanshi yang berhubungan 

dengan jenazah tidak terlalu menjijikkan 

seperti anggapan masyarakat Jepang pada 

umumnya tentang jenazah. Memang 

sesekali pekerjaan noukanshi dihadapkan 

oleh kondisi jenazah yang menjijikkan 

sebagai contoh adegan 3 yang kondisi 

mayatnya sudah membusuk, namun 

keadaan itu digambarkan di dalam film 

jarang sekali terjadi sehingga 

memperkuat makna bahwa pekerjaan 

noukanshi tidak terlalu menjijikkan. 

 

4. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, ditemukan beberapa 

pergeseran makna noukanshi dalam film 

“Okuribito”. Pergeseran makna tersebut 

diantaranya, profesi noukanshi 

direpresentasikan dalam film 

“Okuribito” diperankan oleh masyarakat 

yang mempunyai nilai lebih dalam 

kehidupannya, bukan sebagai 

masyarakat biasa. Nilai lebih tersebut 

yaitu sama-sama mempunyai kegemaran 

yang tinggi. Sasaki memiliki selera 

makanan yang tinggi dan harganya 

mahal, sedangkan Daigo memiliki selera 

musik yang tinggi. Hal ini membuat 

persepsi atau makna baru tentang 

noukanshi yaitu pekerjaan yang 

dilakukan oleh orang yang memiliki 

selera atau kegemaran yang tinggi. Hal 

ini  menggeser anggapan atau persepsi 

masyarakat Jepang yang menganggap 

pekerjaan yang berhubungan dengan 

jenazah adalah pekerjaan yang buruk, 
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tabu, dan harus dihindari menjadi 

pekerjaan yang tidak terlalu buruk dan 

bisa dilakukan oleh semua orang. 

 

Pekerjaan yang berhubungan dengan 

jenazah tidak terlalu menjijikkan. Film 

ini merepresentasikan tokoh noukanshi 

saat mengurus jenazah tidak 

menunjukkan rasa jijik, tidak memakai 

sarung tangan, dan membuat rupa 

jenazah seperti masih hidup. Hal ini 

menggeser pandangan masyarakat Jepang 

yang menganggap jenazah adalah suatu 

hal yang menjijikkan dan sebisa mungkin 

dihindari. 

 

Pekerjaan noukanshi direpresentasikan 

dalam film ini tidak hanya mengganti 

baju jenazah dan memasukkannya ke 

dalam peti mati, namun juga merias 

jenazah supaya terlihat lebih cantik atau 

tampan seperti saat jenazah masih hidup. 

Hal ini berbeda dengan kenyataan pada 

penjelasan sebelumnya bahwa pekerjaan 

noukanshi hanya mengganti baju jenazah 

dan memasukkannya ke dalam peti mati.  
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