
PERHIASAN WANITA GAYO 

 

Salah satu di antara unsur - unsur budaya yang terdapat dalam masyarakat di Propinsi 
Aceh sekarang ialah perhiasan tradisional wanita yang telah diwariskan secara turun 
temurun. Perhiasan tradisional wanita di Aceh ini adalah merupakan salah satu warisan 
budaya nasional yang perlu diteliti untuk diungkapkan kembali guna memperkaya 
khasanah budaya.  

Perhiasan wanita baik di lihat dari segi penggunaan maupun dari segi bentuknya, 
perhiasan ini banyak ragamnya. Guna mengetahui penggunaan dan bentuknya perhiasan 
yang dipakai oleh wanita, akan dicoba melalui suatu pendiskripsiannya. 

Pendiskripsian budaya bangsa yang bernilai tinggi yang telah diwariskan secara turun 
temurun oleh generasi terdahulu merupakan suatu usaha yang memerlukan perhatian.  

Kalau dilihat dari segi pemakai (tempat perhiasan dikenakan) dan sebagaimana lazimnya 
perliiasan-perhiasan para wanita, maka perhiasan wanita Gayo dapat dibagi dalam 
beberapa jenis yaitu : 

1. Perhiasan yang digunakan di Rambut, di antaranya : 

a. Soenting 

b. Layangan 

c. Patja' n oe' 

d. Tadjoe' 

e. Cemara 

f. Sisir 

2. Perhiasan Telinga. Satu-satunya perhiasan yang dipakai di telinga oleh para wanita 
Gayo adalah Soebang. 

3. Perhiasan yang digunakan pada leher, diantaranya : 

a. Tanggang Kekana 

b. Tanggang Birahmani 

c. Tanggang Ringgit . 

d. Belenggong 

4. Perhiasan yang digunakan di pinggang, diantaranya : 

a. Ketawak 

b. Genit Rante 

c. Genit Rante Beranggep 

 

 



5. Perhiasan pada tangan dan pergelangan, di antaranya 

a. Glang, yang terdiri dari : 

 glang poemoe 

 glang Jo' rentaloe 

 glang bekerseng 

 glang pengengkam atau penjangkoet 

 glang poentoe atau glang ikot 

 glang keselan 

b.  Topong, yang dapat dibagi dalam : 

 topong beriling-iling 

 topong toengkoen oeleoeh 

 leladoe 

 topong oedjoeng rante 

 topong tangke padi 

6. Perhiasan yang digunakan di Jari Tangan. Satu-satunya perhiasan jari tangan adalah 
yang disebut sensin (cincin). Jenis sensin ini ada bermacam-macam, di antatanya: 

a. Sensin beriling-iling 

b. sensin bermata 

c. sensin belilit 

d. sensin keselan 

e. sensin mata toedjoeh 

f. sensin patah pakoe 

g. sensin ake atau sensin langke 

h. sensin gili' 

i. sensin blah kram bil atau genta 

j. sensin pantjalogan atau sensin pantjaragan 

k. sensin ongas 

l. sensin lulut 

m. sensin kul 

7. Perhiasan yang digunakan pada kaki, di antaranya : 

a. glang kiding dan 

b. glang kul 



Untuk jelasnya dibawah ini diberikan suatu Pendeskripsian yang lebih mendetail 
tentang beberapa perhiasan seperti yang telah disebutkan di atas. 

  

1. Perhiasan yang digunakan pada rambut 

a. Soenting.  

Salah satu perhiasan wanita Gayo yang digunakan pada bagian kepala atau rambut 
adalah yang disebut soenting. Soenting ini dibuat dari guntingan-guntingan kertas 
berwarna yang halus menyerupai bunga. Guntingan-guntingan kertas ini 
dirangkaikan kembali seperti bunga dan dililitkan pada kayu-kayu, bambu- bambu 
kecil yang sederhana, ataupun pada rotan kecil yang bulat. 

Di antara guntingan-guntingan kertas tersebut dirangkaikan pula bertik-bertik 
beras yang ditusuk pada benang, sehingga antara guntingan kertas dan bertik 
menjadi satu yang berbentuk bunga. 

Pada bagian ujung kayu, bambu atau rotan yang digunakan dibelah menjadi dua 
agar banyak guntingan-guntingan kertas yang berbentuk seperti bunga dapat 
terangkat dan dapat digantungkan. 

b. Lelayang.  

Jenis perhiasan ini merupakan satu-satunya perhiasan rambut yang terbuat dari 
logam (dari perak atau suasa). Berbentuk segi tiga dan dibuat dari jenis logam yang 
tipis dan berukir serta memakai rumbai-rumbai sebanyak tiga buah.  

Lelayang ini merupakan suatu ornamen atau hiasan yang pada bagian bawahnya 
terdapat pelat kecil panjang (Peroelangan), dimana tampoe (tampok) digantungkan. 
Selain itu pada bagian bawah dipakai logam kecil yang berbentuk kerucut yang 
disebut renggiop ada juga yang menuyebut dengan nama renggiek/ unaranir 
Renggiop ini sebagai pengganti dari pada mata uang logam perak.  

Kesemua ini satu sama lainnya dihubungkan atau disatukan dengan rantairantai 
kecil. Lelayang ini digantungkan pada tjemara (cemara) dan hanya digunakan oleh 
para wanita yang telah berumah tangga. ( Di Alas juga digunakan baik oleh 
mempelai wanita maupun oleh mempelai laki-laki ). Oleh karena bentuknya 
menyerupai layang-layang, maka mungkin itulah sebabnya perhiasan ini disebut 
lelayang. 

c. Patja' n Oe' 

Perhiasan ini ditusukkan saja pada rambut. Umumnya dibuat dari kayu dan bambu 
yang diraut serta diukir. Oleh karena sederhananya perhiasan ini, sehingga hampir 
tidak dapat dianggap sebagai perhiasan. 

d. Tadjoe' 

Hiasan ini terdiri dari bunga-bunga yang semerbak atau dedaunan yang 
dirangkaikan dan ditusukkan sebagai perhiasan pada rambut. 

 



2. Perhiasan yang digunakan di Telinga 

Satu-satunya perhiasan tradisional para wanita Gayo yang menghiasi telinga mereka 
adalah/yang disebut Soebang. Umumnya soebang yang hanya dipakai oleh para gadis 
remaja adalah soebang yang dibuat dari kayu. Sedangkan para wanita yang telah 
berumah tangga (kawin) memakai soebang yang dibuat dari perak yang kadang- 
kadang juga dicampur dengan suasa pada bahagian depannya.  

Ada juga yang disebut soebang kerabu yang besarnya sebesar ibu jari dan biasanya juga 
digunakan oleh mereka yang sudah berumah tangga. Biasanya bila seorang wanita 
sudah mempunyai seorang anak maka dia tidak boleh lagi memakai perhiasan 
(soebang) pada telinganya. (C.Snouck Hurgronye, Het Gayoland en Zijn Bewoners. 
(Batavia: Landsdrukkerij, 1903, hal 368) 

 

3. Perhiasan yang digunakan pada Leher 

a. Tanggang Kekana 

Yaitu sejenis kalung leher yang khusus dipakai pada anakanak. Tanggang Kekana ini 
bentuknya ada yang seperti rantai yang dibuat dari mata uang logam (peng) yang 
dirangkaikan dalam suatu untaian berupa kalung. Selain itu juga ada yang dibuat 
dari manemane (manik-manik), penggong, sago, djerango , tongkop atau dari kerang 
(terdiri dari kulit kerang). Penggunaan atau pemakaian tanggang kekana ini 
mengandung unsur-unsur magis, yaitu dimaksudkan untuk menghalau/mengusir 
roh jahat agar tidak menganggu sipemakainya. 

b. Tanggang Birahmani 

Tanggang (kalung) Birahmani ini umumnya dibuat dari perak, namun ada juga yang 
dibuat dari suasa yang berukir. Perak atau suasa ini bentuknya bulat seperti onde-
onde atau labu dan dalamnya kosong atau berlubang. Bulatan-bulatan ini 
dirangkaikan sehingga menjadi sebuah kalung. Panjangnya mulai dari leher hingga 

mencapai pinggang, dan biasanya dilipat dua. Umumnya bulatan-bulatan ini 
berwarna Jingga dan bentuknya hampir menyerupai dengan bulatan yang diikatkan 
pada bungkusan sirih.  

Lazimnya Tanggang Birahmani ini dipakai sebagai kalung oleh mempelai wanita 
dalam suatu upacara perkawinan dan juga oleh wanitawanita yang masih remaja. 
Selain itu tanggang (kalung) ini juga dipakai oleh guru laki-laki yang mengajarkan 
didong (sejenis seni tari yang terdapat di Aceh Tengah). 

Ada juga jenis tanggang (kalung) yang dibuat dari kulit-kulit kerang yang 
dirangkaikan sedemikian rupa sehingga menjadi seuntai kalung. Kalung ini 
berfungsi sebagai obat untuk melawan atau menangkis terhadap serangan penyakit. 
Ada juga yang dipakai oleh mereka yang menderita suatu penyakit atau si sakit yang 

sakitnya dikarenakan terkejut. Selain itu pemakaian kalung ini juga dimaksudkan 
untuk mengembalikan semangat si penderita yang disebabkan karena ketakutan 
(C.Snouck Hurgronye, ibid). 



c. Tanggang Ringgit 

Tanggang ringgit (kalung ringgit) ini yaitu sejenis kalung yang dibuat dari uang 
ringgit (logam) yang dirangkaikan atau di gantungkan pada sebuah rantai perak. 
Kalung ini panjangnya ada yang. sampai dada dan ada yang sampai perut. Ada juga 
yang menggunakan sebagai pengikat mata uang logam (ringgit-ringgit) ini dengan 
benang yang kuat sebagai pengganti perak.  

Untuk membuat kalung ini, ringgit-ringgit itu diikat dengan benangbenang. Jarak 
antara ringgit yang satu dengan ringgit berikutnya disela oleh 4 — 6 buah manik-
manik yang berwarna dan berlubang. Adapun jumlah keseluruhan ringgit yang 
dipergunakan untuk merangkaikan sebuah kalung ini adalah tidak tentu, tergantung 
dari pada keinginan atau ukuran pemakai .  Namun umumnya berkisar antara 12 
sampai 26 buah ringgit. Kalung ringgit –ini biasanya dipakai oleh gadis-gadis 
remaja, ataupun pada upacara-upacara resmi. 

d. Belegong 

Juga sejenis kalung berwarna putih, merah dan sebagainya yang menyerupai manik-
manik kecil, bulat dan berlubang (tawir). Perhiasan ini dililitkan sepanjang leher 
dan diikat dengan dikunci (kawit) dibelakang leher. 

 

4. Perhiasan yang digunakan di Pinggang 

a. Ketawak 

Hiasan ini dibuat dari kain yang disulam dengan benangbenang berwarna. Besar 
dan lebarnya sama dengan angkin atau stagen. Dan panjangnya mencapai tiga 
keliling. 

b. Genit Rante 

Genit rante sama artinya dengan tali pinggang rantai. Hiasan ini menyerupai tali 
pinggang semacam rantai yang mempunyai panjang tujuh kali lingkaran. Pada tali 
atau rantai ini diikat dengan buah jelin berbentuk kecil-kecil bulat, dan juga ada 
yang diikat dengan logam-logam perak kecil berbentuk uang peser pada zaman 
Belanda. 

c. Genit Rante Beranggiep 

Perhiasan ini hampir sama dengan genit rante, tetapi panjangnya hanya satu kali 
lilit saja dan mempunyai kancing. 

 

5. Perhiasan yang digunakan di tangan dan pergelangan. 

Di antara perhiasan tangan dan pergelangan wanita Gayo adalah yang disebut glang 
(gelang). Umumnya perhiasan ini terbuat dari perak dan suasa. Namun ada juga yang 
terbuat dari emas, khususnya pada bagian kepala (mata) dari gelang itu. Gelang ini 
banyak jenisnya, diantaranya adalah : 

 



a. Glang Poemoe 

Yaitu sejenis gelang yang digunakan pada tangan bagian bawah. Gelang ini dibuat 
dari logam yang berlubang (soh) dan logam yang berisi (dol), dan kebanyakan dari 
perak. Para wanita umumnya memakai gelang ini pada tangan sebelah kiri bagian 
bawah. Hanya para mempelai saja yang boleh memakainya pada lengan kanan. Para 
lelaki kadang-kadang juga ada yang menghiasi tangannya dengan jenis gelang ini. 
Secara umum gelang ini dibuat dari kuningan atau tembaga dan dari timah. 

Gelang yang dibuat dari jenis logam yang tersebut terakhir umumnya hanya dipakai 
oleh wanita-wanita yang sudah lanjut usianya dan oleh anak-anak. Selain itu ada 
juga gelang-gelang berat dan bentuknya kokoh yang dibuat dari besi. Lazimnya jenis 
gelang ini dipakai oleh mereka yang sedang sakit dan mereka yang keadaan fisiknya 
lemah. Dengan memakai gelang ini diharapkan akan dapat memperkuat ketahanan 
jiwa atau semangat si penderita, yang dalam bahasa Gayo disebut Penegor ni 
semangat. 

b. Glang Jo' Rentaloe 

Gelang ini dibuat dari perak dan didalamnya berlubang; kadang-kadang ada juga 
yang dibuat dari tembaga. Bentuk hiasan yang terdapat pada gelang ini menyerupai 
sendi-sendi ulat, sehingga mungkin itulah sebabnya disebut rentaloe. Gelang ini 
terdiri dari atas dua bahagian yang dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya 
dengan kait. 

c. Glang Bekekerseng. 

Gelang ini dibuat dari kerang-kerang sungai yang sudah kosong. Oleh karena gelang 
ini jika terjatuh atau tersinggung dengan benda lain mengeluarkan suara seperti 
suara logam (kekerseng) maka mungkin itulah sebabnya dinamakan gelang 
bekekerseng. 

d. Glang Pengengkam 

Gelang ini disebut juga dengan nama glang penjangkoet. yaitu suatu gelang yang 
sangat sederhana bentuknya. Dibuat dari tembaga atau perak. Pemakaiannya hanya 
dililitkan saja pada lengan kanan atau lengan kiri. 

e. Glang Poentoe. 

Disebut juga ikoe. Gelang ini biasanya dibuat dari perak berlobang (kosong) yang 
diukir. Umumnya dipakai hanya dalam upacara-upacara atau pesta-pesta. 
Kebanyakan oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Gelang ini 
merupakan hiasan yang juga dipakai pada lengan bagian atas. 

f. Glang Kul 

Umumnya dibuat dari perak dan dari suasa. Bentuknya besar, mungkin itulah 
sebabnya disebut glang kul. Gelang ini biasanya dipakai dua buah pada setiap 
pergelangan tangan, yaitu dua pada tangan sebelah kiri dan dua pada tangan kanan. 

Selam gelang, perhiasan pada tangan wanita Gayo lainnya yaitu yang disebut topong 
(semacam rantai tangan atau seperti tali jam yang dibuat dari logam).  



Sebaliknya dari glang, topong adalah suatu rantai tangan yang tidak begitu keras. 
Umumnya dipakai pada tangan kanan sebelah bawah (sedangkan gelang dipakai 
biasanya pada tangan sebelah kiri). Para pengantin memakainya pada seluruh 
tangan bagian bawah hingga mematapi pergelangan secara berurutan.  

Wanita-wanita yang telah berkeluarga, menggunakannya tidak lebih dari dua atau 
tiga topong saja. Seperti juga gelang, sesuai dengan bentuknya topong ini ada 
beberapa macam, antaranya dapat disebutkan sebagai berikut : 

a. Topong Beriling-iling. 

Terdiri dari jalinan atau susunan tali-tali perak atau suasa yang bentuknya 
menyerupai seperti sejenis binatang kecil yang berwarna hitam dan hidupnya. di 
dalam air yaitu yang disebut iling-iling. Itulah sebabnya disebut topong beriling-
iling. 

b. Topong Tongku n Oeloeh 

Adalah suatu rantai tangan kecil, terdiri dari batang bambu-bambu kecil (sejenis 
aur atau buluh) (toengku n oeloeh), yang dirangkaikan dengan empat helai tali 
pendek-pendek. Namun biasanya rantai tangan ini ada juga yang dilapisi dengan 
suasa. 

c. Topong Loladoe 

Perhiasan ini terdiri dari rangkaian benda-benda bulat berlubang yang disebut 
tawir. Bentuknya sangat sederhana. 

d. Topong Oedhoeng Rante 

Terdiri dari gulungan-gulungan perak kecil yang berbentuk spiral. 

e. Topong Tangke Padi 

Yaitu sejenis gelang (rantai) yang umumnya dibuat dari suasa atau perak. 
Bentuknya merupai tangkai padi. itulah sebabnya mungkin mengapa perhiasan 
ini disebut topong tangke padi. 

 

6. Perhiasan yang digunakan pada jari 

Umumnya perhiasan ini dibuat dari perak. Tetapi ada juga dibuat dari tembaga. 
Perluasan pada jari tangan ini lazim disebut dengan Sensin yang artinya cincin. 
Biasanya dipakai oleh para gadis remaja pada tangan kiri di jari manisnya. Namun ada 
juga jenis cincin yang juga dipakai oleh para laki-laki.  Sensin ini banyak jenisnya, di 
antaranya dapat disebutkan sebagai berikut : 

a. Sensin Beriling-iling 

Pada sebagian atas cincin ini, dihiasi dengan sejenis logam yang besarnya seperti 
binatang air yang kecil yang disebut ilingiling. Sehingga cincin ini disebut sensin 
beriling-iling. Biasanya cincin ini dipakai pada jari manis sebelah kiri dan pada jari 
tengah sebelah kanan sebanyak dua buah. 



b. Sensin bermata 

Sesuai dengan namanya, diantara cincin ini dihiasi dengan batu permata kecil-kecil. 
Umumnya dipakai pada jari manis sebelah kiri oleh para wanita. Dan cincin ini juga 
dipakai oleh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. 

c. Sensin belilit 

Sejenis cincin yang berbentuk spiral yang dari jenis logam yang lemah yang dapat 
digulungkan. Dan umumnya cincin ini dipakai oleh para wanita yang telah berumah 
tangga pada tangan sebelah kiri di jari manis. 

d. Sensin Keselan 

Yaitu sejenis cincin yang dihiasi dengan ornament-ornament (hiasan) atau diukir 
yang disebut kebon. Selain oleh para wanita, cincin ini juga banyak dipakai oleh 
lelaki. Dan umumnya baik oleh para wanita maupun oleh para pria cincin ini 
digunakan di jari di jari tangan sebelah kanan. 

e. Sensin Mata Toedjoeh 

Sesuai dengan namanya cincin ini mempunyai mata tujuh buah, yang terdiri dari 
batu-batu kecil dan berwarna. Umumnya cincin ini dibuat dari perak. Dan dipakai 
oleh para wanita pada jari manis tangan sebelah kiri. 

f. Sensin Patah Pakoe 

Jenis cincin ini juga dibuat dari perak atau tembaga dan terdiri atas enam atau 
delapan buah sudut atau segi yang dibulatkan/diukir pada cincin itu. Umumnya 
cincin ini dipakai pada jari tengah sebelah kiri. Dan biasanya para lelaki juga ada 
yang memakai cincin ini yang dimaksudkan sebagai hiasan sehari-hari. 

g. Sensin Ake. 

Cincin ini disebut juga sensin (cincin) langke. Dibuat dari sejenis kulit kerang. Dan 
digunakan pada jari manis tangan sebelah kiri oleh para wanita, sedangkan kaum 
pria menggunakan pada jari manis sebelah kanan. 

h. Sensin Gili' 

Cincin ini diukir dengan garis-garis melintang pada tatas sisi luarnya. Umumnya 
dibuat dari perak dan suasa. Dan biasanya dibuat dari kombinasi antara kedua jenis 
logam tersebut; dasarnya perak dan pada bahagian tengahnya dari suasa. Dipakai 
pada jari manis atau jari tengah tangan sebelah kiri baik oleh wanita maupun oleh 
laki-laki. 

i. Sensin Blah Krambil 

Cincin ini disebut juga dengan nama sensin (cincin) genta. Dibuat dari perak atau 
suasa dan khusus digunakan oleh para mempelai baik perempuan maupun laki-laki. 
Dan uniknya cincin ini digunakan pada ibu jari tangan sebelah kiri dari kedua 
mempelai. 

 



j. Sensin Pan tja Logam 

Disebut juga sensin pantjaragam. Jenis cincin ini dibuat dari berbagai jenis logam, 
misalnya dari tembaga yang merah warnanya, dari kuningan, dari perak dan dari 
besi. Dari setiap jenis logam ini dibuat sebuah cincin, dan jika dipakai di jari disusun 
bersama-sama, baik pada jari manis (tangan kanan atau tangan kiri) maupun pada 
jari tengah ataupun jari-jari lainnya.  

Cincin ini jika dipakai gunanya akan memperkuat ketahanan tubuh terhadap 
penyakit, ataupun untuk memperbesar atau mengem bahkan semangat si pemakai, 
yang disebut dalam bahasa Gayo penegor ni semangat. Oleh karenanya cincin ini 
lebih merupakan sebagai benda- benda yang mengandung unsur-unsur magis dari 
pada sebagai suatu perhiasan. 

k. Sensin Ongas. 

Yaitu sejenis cincin yang dibuat dari perak dengan diberi suatu hiasan burung kecil 
di atasnya (pada bahagian pundak cincin itu) yang berfungsi sebagai mata cincin. 
Cincin ini digunakan pada jari tengah tangan kiri atau tangan kanan, baik oleh 
lakilaki maupun oleh para wanita. Seperti cincin pantja logam, cincin ongas ini juga 
memiliki unsur-unsur magis, tetapi bentuknya lebih indah. Jika dipakai cincin ini 
dimaksudkan sebagai goeroe atau penuntun mengembalikan semangat orang yang 
sakit (si pemakai cincin) ke situasi atau keadaan yang normal kembali. 

l. Sensin Lulut 

Dibuat dari perak atau suasa, bentuknya kecil seperti belahan rotan. Cincin ini 
khusus dipakai pada upacara perkawinan baik oleh mempelai perempuan maupun 
mempelai laki-laki. Dan dimaksudkan juga sebagai upah bagi mereka yang mencuci 
kaki. 

m. Sensin Kul 

Sesuai dengan namanya, cincin ini berbentuk besar yang dibuat baik dari perak 
maupun dari tembaga ataupun jenis logam lainnya. Cincin ini khusus dipakai pada 
ibu jari (jempol), baik pada tangan kanan maupun pada tangan kiri. Dan biasanya 
dipakai oleh mempelai laki-laki dan perempuan. 

 

7. Perhiasan yang digunakan pada kaki 

Hiasan ini menyerupai glang, cuma bentuknya lebih besar. Umumnya dibuat dari suasa, 
perak dan tembaga. Biasanya hanya digunakan oleh anak-anak perempuan saja, ketika 
mereka masih sebagai anak-anak hingga umur mereka meningkat menjadi dewasa 
(sekitar 14 tahun), kadang-kadang juga dipakai oleh anak-anak laki-laki yang berumur 
10 tahun. Namun pada upacara-upacara resmi seperti perkawinan dan upacara-
upacara lainnya, perluasan kaki ini juga dipakai oleh orang-orang dewasa, terutama 
oleh mempelai wanita dan gadis-gadis remaja.  

Umumnya perhiasan di kaki ini berbentuk gelang dan didalamnya kosong, namun ada 
juga yang berisi. Di antara jenis perhiasan ini dapat disebutkan sebagai berikut : 



a. Glang Kiding 

Perhiasan ini dibuat dari perak atau dari tembaga yang tipis seperti gelaftg dan di 
dalamnya kosong. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan gelang yang dipakai di 
tangan, baik bentuknya maupun ukir-ukiran ataupun motif-motif hiasan yang 
terdapat padanya. Glang ividing ini digunakan pada kedua belah kaki (pada 
pergelangan kaki). 

b. Glang Kul 

Sama yang seperti dipakai di tangan cuma ukurannya lebih besar. Dan sesuai 
dengan namanya glang ini memang yang terbesar diantara gelang-gelang lainnya 
baik yang dipakai ditangan maupun yang dipakai pada kaki. 

Glang kul ini juga dibuat dari tembaga atau perak. Digunakan pada kedua belah kaki 
( pada pergelangan kaki). Ada gelang kul yang terdiri dari atas dua bagian yang 
dapat dipisahkan dan jika dipakai dihubungkan menjadi sebuah lingkaran dan di 
ikat dengan sebuah kawit. Biasanya gelang ini dipakai oleh mempelai perempuan. 

 

Dari uraian di atas, maka kalau dilihat dari segi pemakaiannya secara garis besar jenis - 
jenis perhiasan wanita Gayo dapat disebutkan, selain ada yang di pakai khusus pada 
upacara - upacara tertentu saja, juga ada yang dipakai untuk kepentingan sehari - hari. 

Mengingat sudah semakin langkanya beberapa jenis perhiasan ini di dalam kehidupan 
masyarakat etnis Gayo pada masa sekarang, serta agar unsur budaya ini tetap dapat 
dikenang sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi perlu dilakukan 
pendeskripsiannya.  

Sehingga nantinya dari beberapa perhiasan yang telah dijelaskan diatas nantinya akan ada 
beberapa perhiasan yang dapat dilestarikan serta dapat dikembangkannya.  
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