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Islamic Fashion Institute kembali mengadakan pagelaran busana untuk peserta didiknya 

sebagai media untuk memperkenalkan karya-karya mereka. Keenam belas desainer didikan 

sekolah fashion tersebut turut serta memeriahkan Jakarta Fashion Week 2022 yang 

ditayangkan pada 28 November 2021 secara virtual di JFW.tv dan akun media sosial JFW 

lainnya. 

 

About The Designer 

Salah satu yang turut serta dalam fashion show tersebut ialah Nabilla Birrina Aliyani atau 

biasa disapa Nabilla. Nabilla yang berusia 22 tahun dan berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur 

itu telah tertarik dalam dunia fashion dan desain sejak kecil. Ia bercita-cita untuk dapat 

menyediakan kebutuhan berpakaian wanita muslim yang lebih beragam dan fashionable, 

tetapi tetap mengikuti syariat yang ada. Dengan itu, ia memutuskan untuk menimba ilmu 

tentang fashion dan bisnis di Islamic Fashion Institute. 

 

About The Collection 

Koleksi kali ini terinspirasi dari Self Love atau konsep menyayangi diri sendiri dengan 

menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan pada diri serta mensyukuri kelebihan yang 

diberikan Sang Pencipta. Juga, sikap menyadari atau memahami diri sendiri, menghargai 

diri sendiri, percaya diri, dan merangkul serta peduli pada diri sendiri. 

 

Koleksi yang akan ditampilkan dalam fashion show kali ini terdiri dari 3 look dengan kategori 

item berupa atasan, tunik, celana, rok, dan outer. Gaya yang digunakan adalah gaya street 

style dengan sedikit memasukkan konsep transformable fashion ke dalam desain. Sehingga 

koleksi ini dapat di mix & match menjadi beberapa look. Bahan yang digunakan ialah denim, 

baby terry, cotton, dan drill dengan warna pilihan hitam, biru, dan salmon. Sedangkan siluet 

yang digunakan adalah siluet A, I, dan H. 

 

Sebagai manusia biasa, kita tidak ada yang sempurna. Kita pasti memiliki kekurangan dan 

pernah berbuat kesalahan. Detail unfinished dan patchwork dimasukkan ke dalam desain 

untuk menggambarkan kekurangan atau kesalahan kita. Detail beading embroidery juga 

dimasukkan ke dalam desain. Bentuk dari beading embroidery ini terinspirasi dari 9 jenis 

kecerdasan dari tiap diri manusia yang tentunya berbeda-beda. Yang mewakili diantaranya 

ialah kecerdasan linguistik,  logika matematika,  visual spasial, musikal, dan kinestetik. 

Karena selain kekurangan, manusia juga diciptakan dengan kelebihan masing-masing yang 

harus disyukuri. Untuk detail rantai dapat melambangkan kekuatan diri atau 

menggambarkan sesuatu yang mengikat potensi diri untuk dapat berkembang. Sedangkan 

detail menyilang pada badan depan menggambarkan pose memeluk diri sendiri atau peduli 

pada diri sendiri. 

 

Contact : 

IG : birrinabilla / birrinabilla.studio 

E-mail : birrinanabilla18@gmail.com 

 


