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Desainer premium ready-to-wear asal Indonesia: Yosafat Dwi Kurniawan, menampilkan 21 set 
koleksi Spring Summer 2020 yang bertajuk “TRIBE” pada ajang Jakarta Fashion Week 2021. 
 
Yosafat Dwi Kurniawan menarik inspirasi dari kultur dan busana berbagai suku di Afrika, Asia 
dan Timur Tengah yang diterjemahkan menjadi sebuah koleksi yang menonjolkan kekayaan 
budaya di dunia, namun tetap bernafas modern dan kontemporer. 
 
TRIBE merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas atau 
perkumpulan, yang memiliki tradisi dan budaya yang sama. Definisi tersebut menarik Yosafat 
untuk kembali ke kampung halamannya di Pekalongan untuk mengolah kain menggunakan 
proses batik cap, yang merupakan sebuah tradisi khas Pekalongan. Dengan berkolaborasi 
dengan pengrajin batik, Yosafat berinovasi menciptakan sebuah motif baru yang terinspirasi 
dari motif tribal khas Aztec, yang ditambahkan motif bunga sakura yang terinspirasi dari 
Jepang. Motif custom ini kemudian diberi nama Sakura Gerjak. Dengan palet warna hitam-putih, 
kain batik ini tetap nampak kontemporer dan modern. 
 
Detail-detail koleksi ini sendiri juga banyak mengambil inspirasi dari berbagai macam suku di 
dunia, seperti detail fringe yang banyak digunakan oleh suku Dogon di Mali, detail beading yang 
kompleks terinspirasi dari suku Hamar di Ethiopia, juga detail scarf dan draperi yang banyak 
digunakan oleh suku Tuareg di Niger, Mali, dan Burkina Faso. 
 
Detail beading yang digunakan untuk koleksi ini merupakan salah satu elemen yang paling 
rumit, karena keseluruhannya dikerjakan dengan tangan. Sebuah jaket yang diaplikasikan 
beading pada bagian depan dan belakang badan, memakan waktu lebih dari 250 jam untuk 
proses hand beading-nya saja. Namun demikian hasil dari pekerjaan tangan tersebut sangat 
mewakilkan semangat dari koleksi ini, dan semoga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. 
 
Proses riset dan pengerjaan koleksi ini tentunya mengalami kendala terkait PSBB ketat yang 
dijalankan pemerintah DKI Jakarta terkait dengan pandemi COVID-19. Namun demikian, dalam 
proses pengerjaan koleksi ini, yang terinspirasi dari ikatan erat sebuah komunitas juga 
memberikan optimisme bagi Yosafat Dwi Kurniawan dan team akan masa depan yang lebih 
baik, di mana keberagaman dan keunikan masing-masing dari kita menciptakan sebuah 
kesatuan yang indah, harmonis, dan tangguh. 
 
Tentang Yosafat Dwi Kurniawan: 
Yosafat Dwi Kurniawan adalah seorang Fashion Desainer kelahiran 23 Oktober 1988, asal 
Pekalongan, Jawa Tengah yang kini berbasis di Jakarta. Yosafat adalah lulusan terbaik dari 
LaSalle College Jakarta di tahun 2009, dan sudah pernah menampilkan karyanya di kancah 
internasional seperti di Bangkok, Beijing dan Paris. Yosafat Dwi Kurniawan merupakan generasi 
pertama dari Indonesia Fashion Forward yang karyanya sudah dipublikasikan di berbagai 
media nasional dan internasional seperti Dewi, Grazia Indonesia, Elle Indonesia, Harper’s 
Bazaar Indonesia, V Magazine dan Vogue Italia. 
 
Informasi: 
www.yosafatdwikurniawan.com 
email: contact@yosafatdwikurniawan.com 
Instagram: @yosafat_k 
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