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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Instagram @exploregayo 

 

Gambar 2.1 Akun Instagram @explore_gayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/explore_gayo/ (diakses pada tanggal 8 juni 2017, pukul 

14.17 WIB). 

 

Akun instagram @explore_gayo merupakan salah satu komunitas yang 

menyajikan berbagai foto-foto dan mengexplore semua tentang Gayo khususnya 

keindahan alam dan budaya. @explore_gayo dibuat pada 17 Agustus 2015 oleh 

founder Satria Darmawan. Berawal dari kepedulian akan daerah Gayo dan melihat 

perkembangan instagram yang sangat diminati banyak pengguna seperti sekarang, 

maka founder mencoba untuk membuat sebuah akun instagram untuk 

mengenalkan Gayo ke seluruh masyarakat.  
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Ide awal munculnya @explore_gayo lahir dari perbincangan ringan di 

warung kopi yang ingin mengenalkan Gayo kepada masyarakat, dengan 

menetapkan tujuan sebagai berikut: 

1. Mendata seluruh objek wisata yang ada di tanah Gayo. 

2. Mengexplore seluruh objek wisata tanah Gayo ke seluruh Indonesia 

dengan unggahan foto dan video. 

3. Membantu kinerja pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata 

untuk mengembangkan potensi wisata. 

 

Tiga hal tersebut menjadi tujuan utama yang disepakati oleh Satria 

Darmawan, founder explore gayo, dengan rekan-rekan lainnya. Akun yang dibuat 

sejak Agustus 2015 tersebut konsisten setiap harinya membahas konten media 

berbagi informasi melalui gambar dan video terkait dengan tempat-tempat wisata 

maupun informasi lainnya di daerah Gayo. 

Proses pencarian nama akun instagram didiskusikan bersama-sama sekitar 

bulan Agustus 2015. Didapatlah kata “explore gayo” yang merupakan ide dari 

Satria Darmawan. Kata “explore gayo” diambil dari salah satu tujuan pembuatan 

akun ini yaitu ingin mengexplore wisata yang belum diketahui banyak orang di 

daerah Gayo. Melalui postingan foto lalu diberi caption dan mencantumkan 

lokasi, dengan begitu orang-orang akan berkunjung. Satu alasan lagi pembuatan 

nama explore Gayo Satria mengatakan karena memang menyukai nama tersebut. 

Akun @explore_gayo selain menampilkan gambar dan video, juga 

mencantumkan lokasi serta keterangan gambar dan video yang mendeskripsikan 
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tempat wisata yang dipostingnya. Keterangan lokasi dan keterangan-keterangan 

lainnya dibuat untuk memudahkan follower dari akun yang hingga saat ini 

memiliki sebanyak 29 ribu follower tersebut untuk mengunjungi atau mengetahui 

lokasi wisata yang di posting pada akun @explore_gayo. 

 

B. Profil founder  Instagram @explore_gayo 

Satria Darmawan yang akrab dipanggil Satria merupakan founder 

sekaligus admin di akun instagram @explore_gayo. Pria kelahiran 16 april 1993 

ini berasal dari daerah Takengon-Aceh Tengah. Memiliki hobi travelling 

menjadikan ia membuat sebuah komunitas fotografi di instagram, yaitu 

@explore_gayo. Saat ini profesinya sebagai pekerja wiraswasta di Takengon. 

Satria juga memiliki background di aktivis, mengkritisi kebijakan pemerintah 

yang tidak pro rakyat. Jadi banyak melakukan aksi demo jika pemerintah tidak 

memperdulikan nasib rakyat. Alamatnya berada di Jln. Takengon Bireun Kp.Paya 

Tumpi Lr.AMD 1 No 68 Kec.Kebayakan Kab.Aceh Tengah.  

 

C. Susunan Kepengurusan Crew Instagram @explore_gayo 

Adapun susunan kepengurusan akun instagram @explore_gayo terdiri dari 

12 orang, yaitu: 

Tabel 2.1 Susunan Kepengurusan Crew Akun Instagram @exploregayo 

Nama Status 

Satria Darmawan Founder & Admin 

Dedi  Admin  
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Rahmad  Fotografer  

Icha  Admin  

Aulia  Admin  

Vito  Admin  

Sakdan  Fotografer  

Mul  Admin  

Asra  Fotografer  

Dulah  Admin  

Dila  Admin  

Intan  Humas  

 

Berdasarkan nama-nama tersebut yang aktif dalam mengelola akun 

instagram @explore_gayo sebagai admin hanya 5 orang saja, yaitu Dedi, Icha, 

Vito, Aulia dan Mul. Satria sebagai founder juga sekaligus admin, namun bebas 

dalam memposting foto kapan saja. Berbeda dengan cara kerja kru yang lain, 

menggunakan shift kerja tiap orangnya, sebagai berikut: 

• Dedi   : pukul 06.00-10.00 pagi 

• Icha   : pukul 10.00-02.00 siang 

• Vito   : pukul 02.00-06.00 sore 

• Aulia dan Mul : pukul 06.00 sore-06.00 pagi 
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D. Profil Follower Instagram @explore_gayo  

       Gambar 2.2 Jenis Kelamin Follower instagram @explore_gayo 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/explore_gayo/ (diakses pada tanggal 8 juni 2017, pukul 

14.17 WIB). 

 

Jumlah follower yang tercatat dari akhir tahun 2015 hingga sekarang 

sebanyak 29.177 total followers. Follower instagram @explore_gayo berdasarkan 

jenis kelamin didominasi oleh laki-laki 64% dan perempuan 36%.  

 

Gambar 2.3 Usia Follower Instagram @explore_gayo  

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/explore_gayo/ (diakses pada tanggal 8 juni 

2017, pukul 14.17 WIB). 
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Dari total followers tersebut, ternyata mereka yang berusia diatas 18 tahun 

adalah paling banyak memfollow akun instagram @explore_gayo. Usia 13-17 

tahun sebanyak 11%, usia 18-24 tahun sebanyak 51%, usia 25-34 tahun sebanyak 

28%, usia 35-44 tahun sebanyak 6%, usia 45-54 tahun sebanyak 2%, usia 55-64 

tahun sebanyak 1% dan mereka yang berusia 65 tahun keatas sebanyak 1%. 

Gambar 2.4 Lokasi Follower Instagram @explore_gayo Berdasarkan Negara 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/explore_gayo/ (diakses pada tanggal 8 juni 

2017, pukul 14.17 WIB). 

 

Dilihat dari segi lokasi follower @explore_gayo berdasarkan negara yaitu 

dari Indonesia memiliki prosentase sebanyak 97%, Malaysia sebanyak 1%, United 

States sebanyak 1% dan India sebanyak 1%. 

Gambar 2.5 Lokasi Follower Instagram @explore_gayo Berdasarkan Daerah 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/explore_gayo/ (diakses pada tanggal 8 juni 2017, pukul 

14.17 WIB). 
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Sedangkan jika dilihat dari segi lokasi follower @explore_gayo 

berdasarkan daerah yaitu dari kota Medan memiliki prosentase sebanyak 68%, 

Takengon sebanyak 7%, Banda Aceh 5%, Bekasi sebanyak 5% dan Jakarta 

sebanyak 4%. 

 

E. Kegiatan Pertemuan Crew @explore_gayo Bersama Followers  

Rangkaian foto yang dibuat secara estetis dan sangat menarik perhatian 

adalah salah satu keistimewaan instagram. Begitu juga dengan akun instagram 

@explore_gayo, memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui foto. Ada 

beberapa foto berbagai kegiatan perjalanan mereka bersama follower diunggah 

dalam galeri akun instagram @explore_gayo. 

Gambar 2.6 Perjalanan Founder  ke Gunung Burni Telong 

Bersama Follower dari Jakarta 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/p/BTYD0qxgPMN/?taken-by=explore_gayo (diakses pada 

tanggal 9 juni 2017, pukul 18.01 WIB). 

 

Caption foto diatas mengatakan “@Regrann from @namasayasatria – 

Wonderful Burni Telong 2624 MDPL” foto tersebut diambil dari akun instagram 

@namasayasatria yaitu founder akun instagram @explore_gayo. Tampak dari 
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foto mereka sedang berpose diatas gunung Burni Telong. Founder yang saat itu 

sedang membawa tamu dari jakarta untuk menikmati keindahan alam tanah Gayo 

dari atas gunung Burni Telong. 

 

     Gambar 2.7 Crew @explore_gayo Bersama Follower dari Medan 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/p/BP4wZLljXmh/?taken-by=explore_gayo (diakses pada 

tanggal 9 juni 2017, pukul 18.49 WIB). 

 

Foto yang diunggah pada tanggal 30 januari tersebut di repost oleh akun 

@explore_gayo dari @muhammad_rifai_zebua yang merupakan follower dari 

kota Medan. Saat itu mereka sedang menikmati indahnya pemandangan sore hari 

di Tanoh Gayo. Tampak mereka menggunakan warna kostum yang sama seakan 

terlihat kompak. 

Gambar 2.8 Founder @explore_gayo Tengah Asyik Menikmati  

Secangkir Kopi Gayo Bersama Follower 
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Sumber: https://www.instagram.com/p/BNJKKMWjLsS/?taken-by=explore_gayo (diakses pada 

tanggal 9 juni 2017, pukul 19.00 WIB). 

Founder sekaligus juga admin @explore_gayo Satria, terlihat sedang 

berbincang dan menikmati secangkir kopi gayo bersama salah satu follower yaitu 

@kevinzoe10, Satria mengatakan : “Kevin merupakan asli dari tanah kelahiran 

Gayo, namun tidak menetap di Gayo karena melanjutkan karirnya sebagai model 

fashion Indonesia di Jakarta. Kevin yang bertemu dengan admin @explore_gayo 

berbicara mengenai perkembangan wisata di Gayo, saat itu Kevin juga tidak 

banyak mengetahui tempat-tempat wisata baru yang belum pernah ia jamahi, ujar  

Satria”.  

 

Gambar 2.9 Perjalanan ke Gunung Burni Telong, Bener Meriah 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.instagram.com/p/BNJ6vjMjBWC/?taken-by=explore_gayo (diakses pada 

tanggal 9 juni 2017, pukul 20.17 WIB). 

 

Foto diatas diambil dari akun instagram @yussuf_mardanie yang 

merupakan follower dari kota Lhoksemawe, Aceh. Dalam caption nya ia 

mengatakan “ jangan ngaku-ngaku AC dirumah anda dingin kalo belum rasakan 

dinginnya disini!!”. Yusuf bersama teman-temannya melakukan perjalanan dari 
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Lhoksemawe ke Takengon untuk mendaki salah satu gunung merapi, tepatnya 

berada di Gunung Burni Telong, Bener Meriah. 

 

 

 

 

 

F. Deskripsi Lokasi  

    

   Gambar 2.10 Peta Provinsi Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:https://3.bp.blogspot.com/-

HCXtplPr4tk/Vsxh8FoSUI/AAAAAAAAADw/1sO06Wp8nXc/s1600/takengon-indonesia-

4.jpg (diakses pada 31 juli 2017, pukul 19.08 WIB). 

 

Tanah Gayo adalah suatu daerah di belahan bumi sebelah utara garis 

khatulistiwa yang terletak di tengah-tengah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 

disebut kota Takengon, kabupaten Aceh Tengah. Luas wilayah sebesar 577.248 

Ha, dan secara geografis terletak pada 4022’ 14,42” - 4042’ 40,8” lintang utara 
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(LU) dan 960 15’ 23,6” - 970 22’ 10,76” bujur timur (BT). Gayo merupakan 

daerah sentral bagi daerah-daerah sekitarnya seperti Aceh Utara, Aceh Barat, 

Pidie, Aceh timur dan Sumatera Utara. Terletak di tengah-tengah pegunungan 

daerah Aceh yang membujur dari utara ke bagian tenggara sepanjang bukit 

barisan bagian ujung pulau sumatera. Kabupaten Aceh Tengah termasuk kedalam 

daerah yang beriklim tropis dan suhu udara yang sejuk antara 10-200C, suhu 

terpanas 270C dan suhu terdingin 150C.  

Persebaran masyarakat suku Gayo mencakup kabupaten Aceh Tengah, 

kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues dan juga mendiami beberapa 

desa di kabupaten Aceh Tenggara, kabupaten Aceh Tamiang, kecamatan Beutong 

kabupaten Nagan Raya serta di kecamatan Serba Jadi di kabupaten Aceh Timur. 

Secara administratif, suku bangsa gayo adalah orang-orang yang mendiami 

kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 

 

G. Deskripsi Wisata Gayo 

Menurut Syukri (1996:28) dalam Arma (2011), mengemukakan Aceh 

Tengah dijadikan sebagai daerah tujuan wisata karena memiliki suatu keunikan 

tersendiri, baik aspek alamnya maupun aspek budayanya. Keunikan aspek 

alamnya disini adalah adanya Danau Laut Tawar. Danau ini adalah sebuah 

kawasan tenang, berpasir putih, tempat yang sangat disukai para muda-mudi, 

masyarakat, maupun para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk 

mandi bila tengah hari, ini suatu keasyikan, kebahagiaan dan kesenangan 
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tersendiri, melupakan berbagai problema hidup sehari-hari, menghilangkan 

kelelahan, kejenuhan seusai melaksanakan tugas di atas permukaan bumi ini. 

Arma (2011) mengatakan pariwisata Aceh Tengah sebagai daerah wisata 

memiliki potensi kepariwisataan yang tidak kalah dibandingkan dengan daerah 

lain di provinsi Aceh maupun di Indonesia. Sehingga Aceh Tengah juga dapat 

mengkontribusikan andilnya untuk pertumbuhan dan perkembangan pariwisata 

Nasional. Namun potensi daerah wisata Aceh Tengah sebahagian yang ada belum 

sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena keterbatasan, baik 

dibidang pembiayaan, kordinasi, keterampilan tenaga sumber daya manusianya 

(SDM) maupun kesadaran masyarakat setempat yang sebahagian masih kurang 

menerimanya. 

Kota Takengon yang terletak dari tepi barat danau ini pada ketinggian 

1.1200 meter di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 20° C, cukup 

baik sebagai tempat peristirahatan, karena cuaca nya yang dingin dan 

pemandangan alamnya cukup indah, selain itu danaunya dapat dimanfaatkan 

sebagai olah raga air. Kita dapat berkeliling danau dengan menggunakan 

kendaraan bermotor dan dapat pula menggunakan perahu bermotor. Sekeliling 

danau dapat dijumpai dua gua yang memiliki legenda tersendiri. Tebing gunung 

yang curam sangat cocok digunakan sebagai tempat olah raga memanjat tebing 

dan mendaki gunung. Namun mengunjungi objek wisata akan memberikan nilai 

lebih dari sekedar menyuguhkan kepuasaan hati. Setidaknya bagi mereka yang 

gemar mengunjungi objek wisata, dapat memperluas cakrawala berpikir.  
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Panorama di sekitar Danau Laut Tawar yang diapit oleh dua buah bukit ini 

menyajikan keindahan tersendiri bagi yang berkunjung ke tempat ini. Penyatuan 

perairan dan dataran memberi banyak sumber penghidupan bagi masyarakat, 

terutama disekitar dataran tinggi Gayo. Sebutan laut karena luasnya seperti laut 

dan sebutan tawar karena airnya tidak asin. Air tawarnya banyak menyimpan flora 

dan fauna, salah satunya yang paling terkenal adalah ikan depik yang merupakan 

spesies ikan yang hanya ada di Danau Laut Tawar.  

Puncak Pantan Terong juga merupakan objek wisata unggulan yang 

dikelola secara baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah. Berada 

pada ketinggian 1.830 meter di atas permukaan laut dapat memanjakan mata 

dengan pesona keindahan yang terhampar pemandangan ibu kota Takengon dan 

Danau Laut Tawar secara keseluruhan, serta dikelilingi punggung gunung bukit 

barisan yang elok. Ada beberapa objek wisata lainnya yang dapat dipromosikan, 

tersebar hampir di seluruh kecamatan yaitu: Goa Loyang Koro, Goa Puteri Pukes, 

Pacuan Kuda, Batu Belah, Pemandian air panas, dan Bur Telege. 

 

H. Deskripsi Tradisi Gayo 

Ada banyak tradisi dalam suku Gayo, namun ada beberapa yang masih 

melekat hingga sekarang. Salah satunya adalah tradisi pacu kuda pada masyarakat 

Dataran Tinggi Gayo. Pacu kuda dalam bahasa Gayo disebut Pacu Kude di tanah 

Gayo merupakan even akbar dan sangat digandrungi masyarakat. Pacu Kude telah 

menjadi agenda rutin di Kabupaten Aceh Tengah setiap tanggal 18 Agustus serta 

pada bulan Februari dalam memperingati hari ulang tahun Takengon. Pelaksanaan 
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Pacu Kude ini memiliki keunikan dalam menjaga nilai-nilai tradisi leluhur 

sebelumnya. Hal yang menarik dari tradisi Pacu Kude tradisional ini ialah jokinya 

yang masih muda dengan kisaran umur 10-16 tahun, keahlian joki didapat secara 

alami, berani tanpa memakai pelana. Joki-joki ini cukup hanya memakai kaos dan 

celana pendek yang biasa dipakai sehari-hari, serta tanpa pelindung tubuh lainnya 

(Piet Rusdi, 2013:8) dalam Pintenate (2017). Pacu Kude tradisional ini 

merupakan suatu tradisi yang memiliki banyak manfaat positif bagi masyarakat 

Gayo selain dijadikan ajang pariwisata yang dapat membangun ekonomi 

masyarakat tradisi ini juga menjadi event yang dapat mempererat silaturahmi dan 

solidaritas masyarakat setempat.  

Selain itu tradisi etnik Gayo dalam prosesi pernikahan yakni beguru 

(memohon izin, doa restu). Prosesi adat ini, biasanya dilakukan pada malam hari, 

sebelum si calon pengantin sebutan dalam bahasa Gayo calon inen atau aman 

mayak yang akan  melakukan akad nikah pada keesokan harinya. Uniknya, tradisi 

peninggalan nenek moyang ini, selalu diwarnai isak tangis haru dan pesan 

nasehat  (pepongoten dan manat Gayo) tentang seluk beluk berumah tangga, 

kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran islam dan istiadat oleh orang tua si 

pengantin. Sementara si calon mempelai melakukan sembah sujud seraya 

meminta izin dan doa restu 'dipelukan' orangtuanya. Selanjutnya, sang calon 

pengantin mengitari para tamu, sebutan dalam bahasa Gayo adalah sinte (sanak 

saudara/kerabat dekat), juga untuk memohon doa restu. Acara ini biasanya ada 

seseorang yang memandu pengantin, berdiri dan bergerak tepat dibelakang si 

calon mempelai. 
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Suku Gayo merupakan penganut islam fanatik, sehingga semua 

berlandaskan agama islam baik adat, budaya dan lain-lain. Seperti halnya dalam 

tradisi berkebun dan bersawah, masyarakat Gayo sangat rutin melakukannya, 

namun ada waktu tertentu mereka tidak pergi untuk melakukan kegiatan tersebut, 

yaitu pada hari jumat. Agama islam dalam masyarakat gayo adalah darah 

dikehidupan masyarakat sehingga faktor adat, budaya dan yang lainnya selalu 

berkaitan dengan agama dan norma yang ada. Masyarakat gayo sangat 

memperhatikan niai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimaksudkan agar 

agama tetap teguh sehingga adat bisa berjalan dengan baik, karena “kuet edet 

muperala agama, rusak edet rusak agama” artinya kuat adat semakin teguh 

agama, rusak adat rusak agama dan rusak semua sistem masyarakat.  

 

I. Deskripsi Sosial Ekonomi Masyarakat Gayo 

Sebagai sebuah kelompok Masyarakat, Suku Gayo hidup dalam komunitas 

yang memiliki kekhususan dalam sistem sosial maupun sistem politik. Kehidupan 

sosial masyarakat Suku Gayo hidup dalam komunitas kecil yang disebut 

kampong. Kumpulan beberapa kampung disebut ke-mukiman, yang dipimpin oleh 

mukim. Sistem pemerintahan tradisional berupa unsur kepemimpinan yang 

disebut Sarak Opat. Sarak empat adalah bentuk kesatuan masyarakat Gayo. 

Dalam sistem pemerintahan adat Gayo, Reje berarti pemegang kekuasaan adat 

dalam batas-batas daerah tertentu. Petue berate pendamping reje dalam 

melaksanakan tugasnya. Imem adalah seorang ahli agama islam. Walaupun begitu 

imem berada dalam ketentuan adat dan bertugas dalam pelaksanaan upacara 
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pernikahan dan kematian dan saudere atau rayat berarti rakyat Gayo, (Rusdi dkk., 

1998:12-15) dalam Arma (2011). 

Sebuah kampong Gayo dihuni oleh beberapa kelompok klan (belah). Garis 

keturunan masyarakat Gayo ditarik berdasarkan prinsip patrilineal. Kelompok 

kekerabatan terkecil dalam masyarakat Gayo adalah keluarga inti (saraine). 

Dalam rumah Suku Gayo, normalnya terdiri atas 5 sampai 9 ruangan yang 

masing-masing ruangan didiami oleh satu keluarga inti (saraine) yaitu ayah, ibu, 

dan anak. Satu rumah dihuni oleh keluarga yang merupakan satu keturunan 

menurut prinsip patrilineal yang merupakan kumpulan dari beberapa saraine 

disebut dengan sara dapur. Rumah yang ditinggali oleh sara dapur disebut dengan 

sara omah. Jika jumlah anggota keluarga yang menghuni rumah bertambah maka 

dibangun rumah baru yang berdekatan dan begitu seterusnya. Kemudian rumah-

rumah yang dibangun semakin banyak dan berkembang menjadi klan. Kemudian 

perkumpulan beberapa klan tersebut berkembang menjadi sebuah kampong dan 

dipilihlah Reje atau Raja sebagai pemimpin. Masyarakat Suku Gayo merupakan 

masyarakat komunal yang menjunjung solidaritas dan persatuan-kesatuan. Setiap 

sudere atau rakyat Gayo selalu saling mempedulikan satu sama lain. (Rusdi dkk., 

1998:12-15) dalam Arma (2011). 

Dari segi ekonomi, dataran tinggi Gayo sangat bergantung pada pertanian 

dan perkebunan. Selain sayur-sayuran, tebu dan kakao, kopi adalah komoditas 

utama dari daerah ini yang dikenal sangat baik kualitasnya. Kopi arabika Gayo 

adalah salah satu komoditas pasar dunia karena tipikal cita rasanya yang bernilai 

tinggi serta telah memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian 
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dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Masyarakat Aceh Tengah mendapat 

keahlian menanam kopi dari pemerintah kolonial belanda yang datang sekitar 

tahun 1904, Arma (2011). 

Pada masa lalu orang Gayo terutama mengembangkan mata pencaharian 

bertani di sawah dan beternak. Selain itu ada penduduk yang berkebun, 

menangkap ikan, dan meramu hasil hutan. Mereka juga mengembangkan 

kerajinan membuat keramik, menganyam, dan menenun. Kini mata pencaharian 

yang dominan adalah berkebun, terutama tanaman kopi. Kerajinan membuat 

keramik dan anyaman pernah terancam punah, namun dengan dijadikannya 

daerah ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Aceh, kerajinan keramik 

mulai dikembangkan lagi. Kerajinan lain yang juga banyak mendapat perhatian 

adalah kerajinan membuat sulaman kerawang dengan motif yang khas. 

Gambar 2.11 Kerawang Gayo 

 

 

 

 

 

Sumber:http://4.bp.blogspot.com/pfG8QEcn24/ThWOi2rjE9I/AAAAAAAABg4/P3o0xlOPTb

Q/s1600/Kerawang.jpg (diakses pada tanggal 10 juni 2017, pukul 21.30 WIB). 

Kerawang adalah satu dari beragam sistem adat bagi masyarakat Gayo. 

Sistem ini diwujudkan dengan ragam hias motif yang berbentuk ukiran dan 

merupakan sebuah tanda yang membawa pesan tersirat di balik simbol atau tanda 

dari leluhur orang Gayo. Dibalik tanda terdapat informasi berupa amanah dari 
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leluhur untuk generasi Gayo selanjutnya, (Joni, 2016:177) dalam Sakinah dkk., 

2016:74-75). Kerawang Gayo merupakan identitas masyarakat Gayo. Kerawang 

Gayo adalah salah satu ragam atau motif dalam menghias kain. Menghias atau 

membordir Kerawang Gayo ini merupakan suatu kerajinan yang dapat 

dimanfaatkan oleh para kaum wanita maupun kaum pria. Hal ini dikarenakan 

kehidupan yang tertumpu pada pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan 

hidup.  

Selain itu pembuatan kerajinan Kerawang Gayo tidak memerlukan 

pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi, tetapi 

membutuhkan keterampilan dan kemauan keras. Pada umumnya keterampilan ini 

mereka peroleh secara turun temurun dan melalui kursus. Selain itu masyarakat 

(konsumen) sudah banyak menyukai kerajinan Kerawang Gayo. Bahkan juga 

banyak para wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk melihat dan 

membeli kerajinan Kerawang Gayo tersebut. Dengan keterampilan menjahit 

Kerawang inilah tingkat pendapatan mereka bisa bertambah walaupun belum 

dapat memenuhi kebutuhan yang sehari - hari.  

 

 

 

 

	


