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Semangat Pagi Rekan-rekan BCL&Ders,  

Akhirnya edisi perdana digital majalah BCL&D dengan nama 

Styliste dapat diterbitkan. Styliste sendiri berasal dari bahasa 

Prancis yang berarti  pencipata mode (fashion designer). 

Harapannya majalah ini dapat menjadi media bagi kita untuk 

berbagi ilmu dan ide-ide kreatif tentang gaya yang kiranya 

dapat digunakan dalam dunia kerja.  

Terima kasih juga atas antusias rekan-rekan dalam mengikuti 

lomba Pemilihan Model Cover Majalah yang menyusung tema: 

“ ”. Sungguh ini memberikan motivasi 

kepada kami sebagai tim redaksi agar dapat memberikan 

content digital magazine yang informatif dan creatif tentang 

gaya dan mode.  

- Lisa, Ari, Kania -  

 

3.  Winner lomba Pemilihan Model 

Cover 

4.  Kebaya Kutubaru 

5.  Kebaya Kutubaru Style 

8.  Behind the scene lomba 
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What 

they 

said 

about 

it? 

Seragam BINUS yang diaplikasikan 

dengan gaya masing” individu, 

misalnya dengan vest, hijab, dan 

sweater.  

My BINUSIAN working 

style are elegant, 

professional and  

comfort 

My BINUSIAN working style 

menggunakan seragam yang 

telah ditentukan oleh Pihak 

BINUS. Digunakana sesuai 

hari yang ditentukan. Rapi, bersih dan 

professional, disertai menggunakan ID 

Card dan sepatu tertutup.   

BINUSIAN Style menurutku 

sopan, professional, 

mencerminkan BINUSIAN 

dengan BINUS Spirit :D 

Seragam yang digunakan oleh 

BINUSIAN sudah cukup stylish 

(modelnya yang bodyfit), 

nyaman digunakan dan 

bahanya tidak gampang kusut.  

Saya secara pribadi merasa seanng 

memakai seragam BINUS karena 

mencerminkan BINUSIAN dan saya 

bangga dapat memakainya. 

Rapih bisa dikombinasikan 

dengan blazer, kerudung yang 

senada warnanya dengan 

warna seragam, celana 

berwarna hitam dan sepatu 

dengan sedikit heels. 

Sudah OK, namun bisa lebih 

fashionable dan ekslusif misalnya 

warna lebih gelap dan ada pilihan 

lengan pendek.  

Nyaman,  

rapi dan  

sopan.  

Congratulation to the Winner 

The Top 3: 

Warna sudah OK, bahan 

bagus dan nyaman dipakai. 

Dengan pakai seragam 

BINUS, saya bangga 

sebagai BINUSIAN 

Seragam BINUS 

sederhana tetapi 

elegan dan 

ekslusif. 



Kebaya  
http://www.swanstwenty.com/ 

Kutubaru 



Apa itu Kebaya Kutubaru? 

Kebaya berpasangan dengan kain atau sarung 

sudah menjadi pakaian nasional kaum 

perempuan Indonesia. Meski lebih sering 

dipakai pada acara-acara resmi, kebaya juga 

mengalami berbagai perubahan seiring zaman.  

Dari sepotong busana tradisional dengan ciri-

ciri desain berkerah setali  — istilahnya 

bersurawe - atau lipatan sampai dada, belahan 

penutup pada bagian muka baik langsung 

maupun menggunakan bef dengan peniti atau 

kancing, serta berlengan panjang dengan 

bagian pergelangan tangan melebar atau 

menyempit, busana ini terus menghadapi 

modernisasi.  

Salah satu jenis kebaya yang lumayan klasik 

adalah kebaya dengan bef atau kutubaru. 

Kutubaru adalah secarik kain yang 

menghubungkan lipatan kebaya di bagian dada. 

Kita mengenal sebagian besar ibu negara kita 

sebagai pengguna kebaya berkutubaru.  

http://kabarfashion.com/inspirasi-kebaya-kutu-baru-modern-dan-cantik-untuk-wisuda/ 

http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20140903122552-277-2336/sejarah-kebaya-apa-kabar-kutubaru/ 

Bentuknya yang khas, memiliki gier/bef/ 

kutubaru (lapisan tengah berbentuk segi empat 

di muka kebaya) menyalakan semangat 

kreativitas. Kebaya kutubaru biasanya 

berkolaborasi dengan korset, long torso, atau 

kamisol. Dengan kancing pengait yang terbuat 

dari benang (kutubaru), ciri klasik kebaya ini 

bagi menyiratkan keanggunan hakiki seorang 

perempuan.  

Sebenarnya asal mula bef adalah dari kemben 

yang dipakai di dalam kebaya, dimana kebaya 

dibiarkan terbuka tanpa dikancingkan. Tetapi 

karena kepraktisan dan nilai estetis maka 

kemben sudah tidak dipakai lagi digantikan 

fungsinya dengan bef. Sebagai pelengkapnya 

biasanya digunakan selendang batik.  

Tahukah anda kalau istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana kembali 

mempopulerkan kebaya kutu yang sempat tenggelam pamornya dengan 

bermunculannya model baju wanita terkini. Dan hal tersebut sangat bagus, 

dan kalau kita urut ke masa lalu ada satu lagi ibu negara yang sering 

megenakan model kebaya tersebut yaitu almarhumah ibu Tien Suharto. 



Kebaya Kutubaru Modern  

Kutubaru Batik 

Kebaya Kutubaru Lengan 

Pendek 

Kebaya Kutubaru 

Kombinasi Batik Encim 

Kebaya Kutu Baru Model 

Jilbab untuk Acara Wisuda 
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Tips Padu Padan Kebaya Kutu Baru, Warisan Nenek 
Moyang yang Bisa Bikin Penampilanmu Makin Ayu 

http://www.hipwee.com/style/7-tips-padu-padan-kebaya-kutu-baru-warisan-nenek-moyang-yang-bisa-bikin-
penampilanmu-makin-ayu/ 

6 

5 

3 

2 

Kebaya kutu baru warna putih tak hanya membebaskanmu 

dari keribetan mencari jenis bawahan. Penampilanmu pun 

menjadi menyejukkan. 

Kebaya kutu baru juga layak 

dijadikan gaun pernikahan lho. 

Hiasan payet yang bertebaran di 

permukaan bisa memberi kesan 

mewah yang enak dipandang. 

Aura lembutmu bisa tetap 

mengudara dengan kebaya kutu 

baru dari sifon dengan hiasan 

bordir bunga-bunga. 

 Ingin tampil beda saat 

pergi hangout bareng 

teman? Kenakan saja  

kebaya kutu baru bahan katun 

yang cerah dengan celana. 

Tanpa terkesan kaku, 

penampilanmu jadi lebih asyik. 

Tampil ayu itu gak melulu 

harus dengan dress modern, 

kesederhanaan kutu baru 

bunga-bunga juga bikin kamu 

tampak mempesona. 

Setelah bertahun-tahun 

berjuang di bangku 

kuliah, rayakan hari 

wisuda dengan kebaya 

kutu baru yang menawan. 

        Tampil gaya nan 

bersahaja bukan hal 

yang mustahil. Paduan 

kebaya kutu baru dan 

busana muslim bikin 

penampilanmu makin 

chic.  

1 

4 

7 

7 
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Behind the scene  
Foto sesi 
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Sunarsih 
3 Maret  

Melania Tresnasari 
14 Maret  

Lydia Evi Pakpahan 
25 Maret 

Marson Sanjaya Munthe 
17 Maret 
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