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PAKAIAN SIPIL   
LENGKAP (PSL)

Pakaian ini digunakan untuk sidang Tugas 
Akhir.  Untuk Laki-laki mengenakan ke-
meja polos berwarna putih yang di padu-
kan dengan jas warna gelap dan celana 
bahan panjang dengan warna yang senada. 
Di tambah dengan dasi panjang dan ikat 
pinggang yang senada. Alas kaki meng-
gunakan sepatu pantofel warna hitam.

Pakaian ini digunakan untuk sidang Tugas 
Akhir. Untuk Perempuan menggunakan ke-
meja polos berwarna putih yang di padukan 
dengan blazer warna gelap dan celana/rok ba-
han dengan warna yang senada. Untuk yang 
berhijab, hijab nya berwarna hitam. Alas kaki 
menggunakan sepatu pantofel warna hitam.
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ALMAMATER

Jas Almamater merupakan salah satu seragam dari kampus yang wajib 

digunakan ketika acara-acara tertentu.  Almamater juga merupakan 

ciri pada setiap kampus ,warna merah dipilih untuk mewakili kampus 

Universitas Mercu Buana.
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PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Digital Communication 
merupakan pakaian atau seragam yang biasa digunakan 
untuk keperluan organisasi dan acara-acara yang ber-
sangkut paut dengan bidang studi.

PDL Digital Communication mempunyai warna Biru 
Terang yang dikombinasikan dengan Kuning dan Biru 
Tua. 

PDL Digital Communication
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Baju Batik merupakan seragam khusus para mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi yang harus di-
gunakan pada hari Rabu. Namun, tidak hanya Fakultas Ilmu Komunikasi saja yang harus menggu-
nakan Batik, melainkan semua bidang studi di Universitas Mercu Buana harus menggunakan Batik 
sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan.

Rutinitas seperti ini memang harus dilestarikan guna menciptakan rasa kecintaan terhadap budaya 
Indonesia dan tidak merasa malu untuk menggunakan Batik. Karena tidak sedikit orang merasa, Ba-
tik hanya bisa digunakan untuk acara-acara formal saja, padahal jika kita bisa mix and match Batik 
itu sendiri dengan fashion item lainnya, maka akan terlihat stylist dan keren.

BATIK
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Street style merupakan gaya berpakaian yang banyak digunakan 

akhir-akhir ini. Sesuai dengan namanya, style ini menunjukkan gaya 

berpakaian sehari-hari yang sering kita temui di jalanan. Street style 

sering kita temui di area kampus karena nyaman dan simple, namun 

masih terlihat trendy dan modern.

Manset

Totebag

Kemeja

Cargo

Sepatu

STREET 
STYLE

Street Style    |   05



Basic
Crewneck White

Shoes

Korea Selatan tidak hanya populer akan K-pop, drama korea, 
makanan, dan produk-produk skincare atau makeup-nya saja. 
Negeri ginseng ini kental akan budayanya, termasuk budaya 
fashion yang seringkali menjadi kiblat para pemerhati fashion. 
Tidak heran jikalau gaya pakaian dengan outfit Korean Style ini 
banyak ditiru para remaja.

Outfit Korean Style ini simple dan mudah un-
tuk di mix and match. Seperti ide style ini yang 
menggunakan sweater dengan dipadukan over-
sized plain white t-shirt celana baggy jeans. Ko-
rean Style ini kerap kali digunakan oleh para 
mahasiswa.

Plain White
T-shirt

Baggy
Jeans

KOREAN STYLE
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KEMEJA

T A S

Vintage merupakah salah satu gaya
yang banyak diterapkan dalam berbagai, mulai dari
interior design hingga fashion. Beberapa ciri dasar
dari gaya vintage adalah perpaduan warna-warna
kalem dan lembut serta menggunakan jenis motif
polkadot, floral, hingga tartan (kotak-kotak).

CELANA KULOT

FLAT SHOES

VINTAGE
STYLE
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Edgy diartikan sebagai “at the forefront of a 
trend; experimental or avant-garde.” atau “be-
rada di garis depan sebuah tren; eksperimental 
atau avant-garde”. Jadi, karena ketidakbiasaan 
gayanya, mereka yang edgy itu menciptakan 
tren sendiri dengan eksperimennya.

Dalam pandangan budaya alternatif (subcul-
ture), edgy dianggap sebagai sebuah keter-
tarikan untuk menekan norma-norma sosial 
sampe ke ujung batasnya (edge). Biasanya, itu 
dilakukan sebagai bentuk ekspresi seni.

Outfit Edgy Style ini kerap dipakai oleh para ma-
hasiswa, dengan kata lain, style ini merupakan ek-
sperimen dari beberapa elemen fashion yang di-
padukan menjadi gaya busana terkini atau ter-up 
to date.

Band Tees /
Character Tees

Flannel /
Plaid Shirt

Black 
Jeans

Chain Necklace
for Accessories

Converse /
Sneakers

Outfit diatas dapat dijadikan refensi outfit 
Edgy Style untuk mahasiswa agar semakin 
fashionable.

EDGY STYLE
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COLOURFULL  STYLE

Colourfull style merupakan gaya berpakaian yang me-

mainkan warna cerah,sebagian mahasiswa menggunakan 

syle ini agar terlihat lebih fresh dan ceria.Tetapi bagi 

sebagian mahasiswa gaya ini cukup berlebihan dan sangat 

menarik perhatian.Padahal ada banyak cara untuk mix 

and match warna-warna kesukaan agar lebih stylish dan 

menambah kepercayaan diri.
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RANSEL

GAMIS

HIJAB

SNEAKERS
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SUMMER 
STYLE

Style summer dapat menjadi inspirasi  para ma-
hasiswa sebagai outfit  untuk memulai perkulia-
han dimusim panas.  Style summer identik den-
gan motif  f loral  dan paling sering dipil ih oleh 
para mahasiswa, karena motif  f loral  ini  dapat 
memberikan kesan segar di  hari-hari  yang 
panas serta memancarkan aura ceria yang kuat. 
Dan pastinya memberikan warna-warna yang 
mendominasi cerah agar terl ihat lebih menarik. 

Saat diaplikasikan pada sebuah tunik, motif f loral 
ini juga sangat cocok untuk salah satu inspirasi 
style summer para mahasiswa wanita. Potongan 
tunik yang lebar dan panjang hingga lutut, dipadu-
kan dengan bawahan celana legging hitam dan di-
tambah dengan f lat shoes hitam sangat cocok digu-
nakan, sehingga terlihat sangat anggun saat dipakai.
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Monochrome style merupakan gaya berpakaian 

yang mengutamakan tone warna. Tone warna yang 

digunakan adalah warna hitam, putih, dan abu-abu. 

Style ini termasuk salah satu gaya berpakaian yang 

sering digunakan oleh mahasiswa karena warnanya 

yang bersifat netral dan unisex.

MansetTotebag

Kulot
Tshirt

Sepatu
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FIMA

this year’s unique circumstances bump ed the trade 
show to post-Paris men’s, pre-couture. Gianluca 

Senese is on the ground in Florence the very best 
looks outside the shows and appointments; scroll 

through his latest coverage below.
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