
PRESS RELEASE 

“scientie” 

Sebagai siswi dari sekolah fashion Islam pertama di Indonesia, kami sangat senang bisa 
berpartisipasi di Jakarta Fashion Week (JFW). Dikarenakan masih new normal, panggung 
akhir dan juga tugas terakhir kami di IFI tidak bisa diadakan dalam pagelaran fashion show 
secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu kami tetap bersemangat 
untuk menampilkan koleksi-koleksi yang telah kami rancang dengan masa yang penuh 
tantangan dan keterbatasan. Dan semoga dengan keterbatasan ini kami bisa mendapatkan 
pengalaman yang berharga. 

 “SCIENTIE” yang berarti “pengetahuan yang luas”. Terinspirasi dari Bayt Al-Hikma 

merupakan perpustakaan yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, sekitar tahun 800 
M. Dimana pada masa itu murid dan guru berdatangan bersamaan ke perpustakaan Bayt Al-
Hikma untuk menggali ilmu lebih dalam, dan pelajar-pelajar pada masa itu memiliki 
pemikiran yang terbuka dan selalu memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi. 

 Koleksi ini hadir dengan chic style serta siluet A dan H. Bahan yang digunakan adalah baby 
canvas, katun, dan linen. Koleksi ini terdiri dari outer, blouse, skirt, pants, and printed scarfs. 
Dilengkapi dengan layering dan embroider quotes tentang pentingnya ilmu, dengan warna 
yang monokrom (brown) yang melambangkan sebuah pondasi dan kekuatan hidup. 

“Saya berharap koleksi ini membuat semua orang khususnya generasi muda agar memiliki 
pemikiran yang luas, selalu bersemangat dan haus akan menuntut ilmu. Dalam menuntut 
ilmu itu tidak memandang umur atau jabatan, ilmu itu bisa didapatkan dimana saja dan 
kapan saja. Karna ilmu tanpa agama adalah kepincangan, agama tanpa pengetahuan 
adalah kebutaan.”  

BAYRAHA 

Nama BAYRAHA berasal dari kata bairuha’ yaitu nama pohon kurma milik abu thalhah. 
Dengan memakai nama ini di harapkan agar brand ini akan tumbuh seperti pohon kurma ,yang 
tumbuh dengan kuat dan bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. BAYRAHA 
adalah brand pakaian casual Wanita dengan warna yang monokrom dengan detail embroider 
dan printing. Bayraha juga memiliki pesan-pesan yang akan disampaikan melalui koleksinya. 

 

About the Designer 

Yazri Kemala Dewi 

Biasa dipanggil Riri,  

Sudah sejak kecil suka membuat kerajinan tangan dan memulai belajar dengan masuk ke 
SMK Tatabusa. Pada saat ujian akhir smk dia mendapatkan juara 3 dalam membuat gaun 
pesta. Hingga akhirnya setelah lulus dari smk memutuskan melanjutkan ke sekolah fashion. 
Pada tahun 2019 dia memutuskan untuk  belajar di Islamic Fashion Institute (IFI) untuk terus 
mencari ilmu. Dan pada tahun 2020 dia memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 
di Sekolah Tinggi Desain Indonesia Bandung (STDI) mengambil jurusan fashion 
communication. 


