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PENDIDIKAN

Seiring dengan 
meroketnya hallyu, 

popularitas BB cream 
pun ikut melonjak. 

Belum reda kehebohan 
BB cream di dunia tata 
rias, hadir CC dan DD 

cream. Kemunculannya 
membuat opsi untuk 

menunjang penampilan 
juga makin melimpah.   

Stephani Klaudia, 27, terlihat 
bingung. Menurut dia, dirinya 
tidak pernah bingung seperti 
itu saat dihadapkan pada jajaran 
krim wajah yang tersusun rapi 
di section kosmetik di outlet mal 
di Jakarta Pusat beberapa waktu 
lalu. ”Sekarang jenis krim se
makin banyak,” katanya.

Produk krim yang beredar di 
pasaran memang semakin 
banyak. Beberapa tahun lalu, 
dunia tata rias Indonesia 
digegerkan munculnya BB cream 
yang dinilai sebagai miracle. 

Korea disebut sebagai pencetus 
BB cream. Padahal, menurut 
make-up artist Stella Tjia, BB 
cream tidak berasal dari Korea 
dan baru muncul beberapa tahun 
belakangan. Dia menuturkan, 
BB cream ada jauh sebelum itu. 
Pada 1920, ahli dermatologi 
Jerman Christine Schrammek 
menciptakan BB cream untuk 
pasiennya yang baru menjalani 
operasi wajah sehingga kulitnya 
menjadi sensitif. ”Dibuatkan BB 
cream agak mereka bisa tetap 
bermake up meski kulitnya 
sensitif,” ungkapnya.

Karena pada zaman itu operasi 
plastik belum terbuka seperti 
sekarang, lanjut Stella, popularitas 
BB cream masih terbatas. Sejak 
masuk Korea dan Jepang pada 
1985, BB cream mulai digunakan 
secara luas hingga akhirnya masuk 
ke Indonesia pada 2000an. 

BB cream kemudian menjadi 
tren dunia seiring dengan me
muncaknya popularitas hallyu 
alias Korean wave. Para penyanyi 
maupun bintang film asal Negeri 
Ginseng tersebut menggunakan 
krim itu untuk menghasilkan 
wajah yang mulus dan unyu. 
Saat popularitas BB cream belum 
reda, dunia tata rias dihebohkan 
kemunculan CC cream. Belum 
habis CC cream, DD cream 
diperkenalkan ke pasaran.

Official MakeUp Artist 
Maybelline New York Indonesia 
Rya Ogilvy melontarkan hal 
serupa. Menurut dia, krimkrim 

itu ada sejak lama. Sebelum 
Jerman, Jepang atau Korea, krim
krim tersebut sebenarnya sudah 
masuk Indonesia. ”Tapi, kalau 
kontennya diperhatikan, krim
krim itu sudah ada pada kosmetik
kosmetik di Indonesia,” jelasnya.

Krimkrim tersebut seperti 
sudah mengubah tren tata rias 
selama ini. Meski krim satu dan 
lainnya seolah bersaing merebut 
hati para perempuan, ketiganya 
punya pasar yang berbeda. 
Mereka memiliki karakteristik 
dan keunggulan yang tidak sama.

Stella mencontohkan BB cream. 
Dia menerangkan, BB alias 
blemish balm atau beauty balm 
cream berfungsi sebagai 
pelembap yang mengandung 
SPF dan antioksidan. ”Coverage
nya medium, paling rendah 
karena memang fungsinya lebih 
mengarah ke pelembap,” katanya.

Sementara itu, CC atau color 
control/color correcting/com-
plexion care cream berfungsi 
mengatasi redness dan noda 
hitam pada wajah. Sesuai 
dengan namanya, CC cream 
bisa menya markan warna yang 
tidak merata pada wajah. Soal 
coverage, Stella melanjutkan, 
CC cream mem punyai fungsi 
coverage yang lebih baik 
ketimbang BB cream.

DD atau daily defense/dynamic 
do-all cream beda lagi. Krim 
generasi teranyar tersebut tidak 
hanya berfungsi menyamarkan 
noda dan meratakan skin tone, 
tetapi juga merawat kulit. DD 
cream juga dilengkapi formula 
anti-aging yang mampu 
mencegah penuaan serta mem
bantu mengecilkan poripori. 
Selain itu, mengurangi alergi 
dan memperbaiki tekstur kulit 
plus relaksasi.

”Yang unik dari DD cream 
adalah tidak hanya diaplikasikan 
pada wajah. Krim ini juga bisa 
dipakai di tangan dan kaki,” 
jelas pemilik akun Instagram 
@stellatjia itu. (and/co1/nar)

Makin Tenar 
berkat 

Korean Wave 

Kehebohan BB, CC, DD 
Cream di Dunia Tata Rias

Peringatan Hari 
Hutan Internasional

DepOK – Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (LHK) 
menggandeng Universitas Indonesia 
(UI) untuk merayakan Hari Hutan 
Internasional. Peringatan Hari Hutan 
Internasional yang sejatinya jatuh pada 
21 Maret itu dilakukan kemarin (28/3) 
di kampus UI Depok. 

Berbagai kegiatan diadakan untuk 
menyambut momen istimewa tersebut. 
Yaitu, lomba stop motion video dan 
penanaman seribu pohon di kampus 
yang luasnya sekitar 320 hektare itu. 
’’Dalam subjek lingkungan, tidak bisa 
sama sekali terlepas dari dunia kampus 
karena unsur akademis yang sangat 
kental,” tutur Menteri LHK Siti Nurbaya 
di sela kegiatan tersebut. 

Menurut dia, pemerintah tidak 
mungkin bekerja sendiri dalam hal 
penjagaan ekosistem hutan. Dibutuhkan 

kajian akademis yang kuat sebelum 
bertindak. Karena itu, pihak perguruan 
tinggi seperti UI perlu mengambil 
peran tersebut. Dia pun berterima 
kasih kepada UI yang bersedia untuk 
bersamasama menggemakan program 
penghijauan itu. 

 Jenisjenis buah langka seperti kemang, 
kepel, kupa gowok, dan bisbul juga 
ikut ditanam di sana kemarin. Total 
ada 45 jenis pohon kayu dan 35 jenis 
pohon pengundang serangga, burung, 
tupai, dan kelelawar. Dengan ditanamnya 
berbagai spesies tanaman tersebut, hal 
itu akan menguatkan citra UI 
sebagai green campus. Kampus legendaris 
tersebut memang memiliki lahan terbuka 
hijau yang sangat luas. Mereka memiliki 
hutan dengan luas sekitar 100 hektare 
plus enam danau.

Acara tersebut tidak hanya dihadiri 
para birokrat dari sejumlah instansi 
seperti Kementerian LHK, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, 

berbagai LSM, dan para pejabat kampus. 
Tapi, juga mengundang para siswa dari 
empat sekolah dasar (SD). Yaitu, Sekolah 
Citra Alam Ciganjur, Sekolah Alam 
Indonesia Cipedak, Sekolah Semut
Semut, dan Sekolah Dasar Ricci II Bintaro.

’’Sekolahsekolah itu diundang untuk 
terlibat dalam kegiatan penanaman, 
perawatan tanaman, dan akan membuat 
project sekolah berkaitan dengan hutan 
Indonesia,’’ urai Rektor UI Muhammad 
Anis di sela kegiatan tersebut. 

Pria 57 tahun itu menambahkan, 
partisipasi siswa dan mahasiwa tersebut 
dianalogikan sebagai tongkat estafet 
untuk melestarikan hutan Indonesia 
secara terusmenerus. (uti/c22/nar)

Tanam Seribu Pohon di UI Depok

MAGIC: BB, CC, dan DD cream yang 
diapliklasikan di wajah memiliki berbagai 
kegunaan. Mulai mencerahkan kulit, mengatasi 
noda hitam, hingga meratakan skin tone. 

AKSI LINGKUNGAN: Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Siti Nurbaya (tengah) berfoto 
bersama di sela peringatan Hari 

Hutan Internasional di kampus UI 
Depok kemarin (28/3).

UNYU: Aksi para 
personel girlband 
Girls’ Generation 
ketika konser di 

Jakarta pada 2013. 
Grup yang biasa 
disebut SNSD itu 
adalah salah satu 

duta kecantikan 
Korea yang identik 
dengan BB cream.
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SteLLA tJIA
Make-up Artist
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Tetap Gunakan 
Base Make-Up

tiDaK ada aturan khusus penggunaan BB, CC, atau 
DD cream. Make-up artist Aldo Akira menyatakan, krim
krim tersebut bisa digunakan seperti krimkrim lainnya. 
Namun, untuk memberikan hasil yang maksimal, dia 
menjelaskan bahwa ada caranya. ’’Secukupnya saja asal 
bisa mengcover wajah. Itu sudah langsung memberikan 
efek instan,’’ katanya kepada Jawa Pos, Jumat (27/3).

Yang kedua adalah penggunaan bedak tabur untuk hasil 
tahan lama. Menurut dia, kulit orang Indonesia punya 
kecenderungan berminyak. Indonesia yang beriklim 
tropis terus terpapar matahari sepanjang tahun. Hal itu 
membuat kulit orang Indonesia cenderung berminyak. 
Itu juga membuat riasan jadi cepat luntur.

Tekstur bedak tabur yang ringan, kata Aldo, mampu 
mengunci riasan. ’’Itu jadi penting. Apalagi untuk orang
orang yang berkaktivitas di luar ruangan. Daerah T akan 
cepat sekali berminyak dan make-up, termasuk krimkrim 
itu, lumer,’’ ungkapnya.

Untuk hasil yang bagus, Aldo juga menyarankan 
penggunaan kuas sebagai aplikator. Banyak orang yang 
mengaplikasikan krimkrim tersebut secara langsung 
dengan tangan. Hal itu sebenarnya tidak bermasalah. 
Namun, hasil akhirya akan kurang maksimal. Menurut 
dia, penggunaan kuas akan membuat krimkrim tersebut 
teraplikasi dengan rata ke seluruh bagian wajah.

Selain itu, dia menyarankan tetap menggunakan moisturizer 
alias pelembab atau serum sebagai base make-up. Aldo 
menjelaskan, penggunaan riasan tanpa lapisan base akan 
membuat poripori kulit menjadi besar. Base make-up 
juga berfungsi sebagai pelindung kulit. Saat riasan menyentuh 
kulit secara langsung, bukan tidak mungkin poripori 
akan menyerap. ’’Itu yang jadi pemicu jerawat. Jadi, 
sebaiknya lapisi dulu dengan moisturizer atau serum. 
Baru beri krim dan riasan lainnya,’’ tutur penata rias 
langganan selebriti papan atas tersebut. (and/c22/nar)

Dibuatkan BB 
cream agak mereka 
bisa tetap ber-make 

up meski kulitnya 
sensitif.”


