
 

 

 

 

 

Inka Juwita Dewi 

Desert Rose 

Jakarta fashion week 2022 

 

About the collection 

Desert Rose 

Desert Rose merupakan tema koleksi dari Inka Juwita Dewi yang dipilih untuk Jakarta 

Fashion Week 2022. Koleksi ini terinspirasi dari Sang Ratu Sinuhun,salah satu pejuang 

persamaan hak wanita  Nusantara dari Palembang  dia adalah ratu yang tegas,berkarisma 

dan feminine. Yang diibaratkan seperti indahnya kristal  desert rose yang  menawan,dan 

kokoh seperti sang tokoh. Karakter ini,dituangkan ke dalam  bentuk  hemd collar,dan 

notched collar yang  melambangkan kesan tegas dan karismatik. Pemberian  layering juga 

memberikan kesan yang feminine disertai motif bentuk kristal mawar, dengan inspirasi 

desain dan motif khas palembang  pucuk rebung dan aksesoris dari baju adat,teratai 

penutup. 

 

Koleksi ini menggunakan style feminine classic elegant . Diperuntukkan untuk formal 

occasion. Menggunakan siluet Y dan H. Koleksi desert rose tampil dalam 3 look yang terdiri 

dari two pieces, dan four pieces. Di antaranya, cape,jumpsuit,outer shirt,blouse,skirt & pants. 

Sehingga mudah di padu padankan. Material kain yang digunakan diantaranya, satin 

velvet,chiffon sutra dan organza sutra. Menggunakan teknik hand painting glitter dengan  

motif translucent realistic painting dan embroidery yang memberikan kesan timbul pada 

motif. Serta menggunakan perpaduan warna grey khaki,taupe,dan hazelnut. 

 

Koleksi ini ditujukan untuk seluruh wanita indonesia masa kini dimana kita telah memiliki hak 

kita untuk bebas berpendapat dan berkarya. Karena yang telah kita punya saat ini 

merupakan suatu perjuangan bagi mereka para pahlawan wanita indonesia dikala itu karena 

tidak hanya ibu kartini saja, tetapi masih banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang Ikut andil 

dalam memperjuangkan persamaan hak wanita di Nusantara. Untuk menghargai jasa para 

pahlawan kita, marilah kita meneruskan perjuangan itu di masa kini dengan para tokoh yang 

menjadi inspirasi dalam berkarya, berpendapat,dan berunggah-ungguh yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Koleksi desert rose ini akan ditampilkan secara virtual pada Minggu, 28 November 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

About The Designer  

Inka Juwita Dewi 

 

Berawal dari ketertarikannya dalam seni gambar dan 

lukis sejak kecil, lalu mengeksplorasi bakat lainnya 

seperti handcrafting memulai dengan menjahit boneka 

dari kain  flanel dan perca.lalu beranjak  remaja, tak 

sengaja membuka jalannya mengenal dunia fashion 

karena saat sma dulu, Inka pernah mengikuti acara 

lomba costume design  di sekolahnya menggunakan 

kresek dan koran usang tak terpakai yang didaur ulang 

menjadi sebuah gaun beserta aksesoris nya dan 

berhasil mendapat juara pertama. Ia Selalu menikmati 

semua proses dalam berkarya begitu juga setelah ia 

berhasil menyelesaikan project design costume itu. 

Baginya dalam berkarya adalah saat yang tepat untuk 

healing dan bersantai mencurahkan isi hati ke dalam karyanya sebebas mungkin. Dari 

situlah berawal ia semakin tertarik dengan dunia fashion. Sehingga membawanya untuk 

menimba ilmu di IFI (Islamic Fashion Institute) setelah lulus dari bangku SMA di tahun 2019. 

Bersamaan dengan kelulusannya di IFI, ia mendirikan modern ethnic modest fashion brand 

bernama Inka Juwita Dewi studio di tahun 2021. dengan tagline nya “into the sanubari”.ia 

ingin menciptakan karya bersamaan dengan memperkenalkan budaya indonesia yg sangat 

luas dengan bekerja sama dengan para pengrajin lainnya. Sehingga diharapkan bagi 

mereka yang memakai karyanya, rasa patriotisme terhadap tanah air  semakin kuat hingga 

menyentuh relung hati para pemakainya. 

 

About The Brand 

Inka Juwita Dewi studio  

Adalah fashion brand  yang berfokus pada ethnic modern modest ready to wear untuk 

wanita. Sesuai dengan tagline nya “into the sanubari”, dengan Memberikan cerita dan pesan 

di setiap koleksinya sehingga membangun koneksi yang kuat antara brand inka dengan 

pemakainya. Memberdayakan para pengrajin lokal dengan konsep desain yang  feminine 

classic elegant modern berpadu dengan  culture nusantara yang historical. 

 

Contact Person : 

Instagram : inka_juwita 

Instagram brand : inkajuwitadewistudio 

Email : juwitainkadewi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


