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COVER STORY

B

erbekal sebuah nyanyian sederhana dari
film Disney favoritnya ketika berumur 3
tahun, Raisa Andriana memulai semuanya
lewat lagu A Whole New World, yang
kemudian membuka pintu dunia musikal baru
untuk impian masa depannya.
Raisa Andriana, musisi pop Indonesia yang
bintangnya kian bersinar lewat lagu-lagu
yang menjadi inspirasi dan curahan hati para
pendengarnya yang tersebar luas di berbagai
penjuru.
Berawal dari mendengarkan album-album
penyanyi favoritnya seperti Brian McKnight, India
Arie, Stevie Wonder, JoJo, Joss Stone, Alicia Keys
dan James Ingram, Raisa mengadaptasi warna,
karakter dan teknik bernyanyi yang unik dan
beragam untuk kemudian dilebur dengan halus
menjadi warna suaranya sendiri.
Raisa memulai karier bermusiknya lewat hit single
“Serba Salah”, yang kemudian disusul lewat album
perdana bertajuk RAISA. Debut album ini memiliki
sederet hits seperti “Apalah Arti Menunggu”,
“Could It Be”, “Terjebak Nostalgia”, “Pergilah”
dan sebuah lagu remake berjudul “Firasat” yang
menjadi soundtrack film Rectoverso.
Kemudian pada November 2013, Raisa kembali
merilis album keduanya, bertajuk Heart To
Heart, yang memuat single-single seperti
“LDR”, “Bye Bye” dan “Pemeran Utama”.
Dalam kariernya sebagai bintang pop Indonesia,
Raisa juga kerap tampil di pagelaran konser
internasional seperti dalam konser David Foster,
Lenka, Kenny G dan grup metal terbesar di dunia
Metallica ketika mereka tampil di Indonesia.

Di tahun 2015, Raisa kembali memberikan
sentuhan terbaik melalui karyanya, sebuah single
berjudul “Jatuh Hati”. Raisa pun memberikan
suguhan terbaiknya pada dunia musik Indonesia
melalui 2 konser tunggal bertajuk Pemeran Utama
Live In Concert, yang diadakan di 2 kota, Jakarta
dan Surabaya, di tahun yang sama.
Penghujung tahun 2015 menjadi penanda langkah
berbeda yang diambil Raisa. Bersama Afgan, Raisa
merilis sebuah single yang sudah digarap sejak
lama, berjudul “Percayalah”.
Menyambut tahun 2016, Raisa kembali mencoba
untuk membuat karya duet. Kali ini Raisa menjadi
tamu di lagu terbaru milik Maruli Tampubolon,
“Butterfly”. Di tahun ini juga, Raisa berkonsentrasi
untuk menghasilkan album ketiganya. Beragam
inspirasi dan kisah dilebur jadi satu dengan balutan
nada dan warna musik yang menjadi karya terbaik
Raisa hingga saat ini.

Nama Lengkap
Tanggal Lahir

: Raisa Andriana
: 6 Juni 1990
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EDITORIAL
NOTES
Susunan Redaksi Bassura Magz

T

anpa terasa hampir satu tahun Mall@Bassura hadir
memenuhi berbagai kebutuhan lifestyle warga Jakarta.
Dalam rangka menyambut hari jadi Mall@Bassura yang
pertama, sekaligus menyambut bulan Ramadhan, Ulang
Tahun kota DKI Jakarta tercinta, masa liburan sekolah dan
juga Hari Raya Idul Fitri, berbagai acara dan program belanja
special kami persembahkan bagi Anda pengunjung setia
Mall@Bassura.
Untuk menyemarakkan event Amaz1ng Celebration
sepanjang bulan Mei 2017 hingga awal Juli 2017, jangan
lewatkan penampilan Mustafa (Debu) dalam acara Festival
Timur Tengah di bulan Mei ini. Dan bagi pengunjung setia
Mall@Bassura yang sudah memiliki “S”Loyalty Card,
datang dan bersiaplah mengikuti acara pengundian belanja
berhadiah “Amazing Rewards” pada tanggal 03 Juni 2017
dengan bintang tamu special : Raisa.
“Mari kita siapkan hati selama bulan Ramadhan hingga Hari
Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H”
Salam hangat,
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SPECIAL REPORT

INSPIRASI 3 SOSOK WANITA
BERPRESTASI

T

anggal 21 April di Indonesia diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini atau RA
Kartini menjadi simbol gerakan emansipasi atau persamaan hak antara lelaki dan perempuan.
Saat ini, telah banyak muncul Kartini-Kartini modern yang layak menjadi inspirasi dan teladan
bagi anak bangsa, terutama anak muda. Kartini-Kartini era modern ini memberikan teladan
yang baik tentang kemandirian, kecerdasan, kepiawaian di masing-masing bidang.
Bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki banyak tokoh perempuan berprestasi yang
layak menjadi inspirasi seperti 3 orang wanita hebat ini. Yuk, kita intip kegiatan wanita inspiratif ini.
Apa saja yang dikerjakan.
mengolahragakan
masyarakat
dan memasyarakatkan olahraga.
Dengan
memiliki
komunitas
dibidang kesehatan masyarakat
(0lahraga) yang bernama Club
Senam Bunda Nia.
Wanita yang memiliki 3 orang
anak ini berharap kegiatan yang
dijalaninya bisa bermanfaat selain
bagi diri sendiri dan pastinya untuk
banyak orang agar menjadi lebih
sehat dan bugar.

Sania Willy

P

erempuan yang sangat konsen
mengkampanyekan olahraga
senam kepada masyarakat agar
selalu sehat dengan berolahraga.
Sania Willy aktif sebagai instruktur
senam Aerobic, BL (Body Language)
dan Yoga serta EO Senam. Dimana
Sania menyelenggarakan eventevent senam Mall ke Mall.

Nia
panggilan
akrabnya
mengaku
kegiatan
yang
dilakukan ini semata-mata untuk
menyalurkan bakat dan hobinya
dalam berolahraga serta ingin
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“Motivasi saya dalam bidang
olahraga ini, ingin semua orang akan
sehat dengan berolahraga. Berharap
agar semua orang bisa melakukan
olahraga, apakah itu dengan senam
atau olahraga lainnya apapun itu
jenisnya. Karena sehat itu sangat
mahal harganya,” katanya dengan
semangat.
Nia berharap akan banyak nilainilai positif yang didapat dengan
kegiatan olahraga senam ini.
Selain mendapatkan tubuh yang
sehat, hidup menjadi lebih teratur,
pastinya panjang umur, menjalin
silaturahmi
dengan
temanteman yang mengikuti olahraga,
bersosialisasi dengan banyak
orang, pastinya dengan sendirinya
pergaulan akan semakin luas.
CLUB SENAM BUNDA NIA
Telp : 0813-1874-1774

Mimi Mariani Lusli

W

anita berkulit putih ini
terlihat ceria dan penuh
semangat
dalam
menjalani
segala aktifitas sehari-hari. Mimi
yang peduli dengan pendidikan
anak mendirikan Mimi Institute
sebuah
lembaga
pendidikan
anak dan remaja berkebutuhan
khusus dengan pendekatan terapi
edukasi. Lembaga Konsultasi,
Edukasi dan Publikasi yang berdiri
sejak tahun 2009.

“Mainstreaming Disability For
Better Life. Dimana visi dari Mimi

SPECIAL REPORT
Awareness Week, di Central Park,
Agustus 2017, Pamrean Filateli
Kreatif 120 frame PEACE and
FREEDOM, 23-29 Oktober 2017
di Central Park , Pameran Filateli
Kreatif Batu, Malang, Desember
2017 dan di Tahun 2018, Pameran
Filateli Kreatif di Singapura.

Institute ini mengharuskan dan
membiasakan disabilitas ke tengah
lingkungan agar semua orang
mendapatkan manfaat dan makna
hidup yang lebih baik,” tuturnya
dengan ramah.
Mimi menerapkan terapi edukasi
dan pendekatan edukasi solusi
dalam pengajarannya. Dimana
terapi
edukasi,
pendidikan
yang dirancang dalam sebuah
program pembelajaran individual
yang memperhatikan cara dan
ciri anak dalam belajar dengan
mengembangkan aspek kognitif,
sosial emosi, komunikasi, dan
motorik dan melibatkan sumber
belajar
terkait.
Sedangkan
pendekatan
edukasi solusi,
memberikan pemahaman, melatih
ketrampilan dan mengembangkan
sikap untuk mudah berinteraksi
memenuhi kebutuhan belajar,
bermain dan berkarya bagi anak
atau anggota keluarga/komunitas
yang
berkebutuhan
khusus/
disabilitas di lingkungan Anda.
Sangat diperlukan pendidikan
keluarga
dan
masyarakat
untuk memahami lebih benar
tentang disabilitas serta dapat
berinteraksi dan memperlakukan
lebih tepat kepada mereka yang
memiliki
disabilitas/kebutuhan
khusus.
Di
Mimi
Institute
juga
memberdayakan
dan
pengembangan kapasitas anak
dan remaja berkebutuhan khusus
serta penyandang disabilitas.
“Mereka juga bisa berkembang
dan ikut terjun kemasyarakat
dengan keahlian yang mereka
miliki. Dapat berkembang seperti
yang lain, berguna di tengahtengah masyarakat, itu harapan
saya kepada anak-anak di Mimi
Institute setelah selesai mengikuti
pembelajaran di sini,” kata Mimi
berharap.
MIMI INSTITUTE
MAINSTREAMING DISABILITY
FOR BETTER LIFE
Telp : (021) 569-802-94
0813-8000-1712

Christie Damayanti

P

emilik nama lengkap Christie
Damayanti Suharto banyak
menghabiskan waktunya dengan
menulis dan aktif di Yayasan
Christie dan Sahabat Nusantara
yang disingkat CRIDASA. Dimana
Yayasan ini dipersembahkan
Christie, sahabat, aktivis sosial
dan tokoh agama untuk melayani,
membantu
dan
memotivasi
mereka yang membutuhkan.
Christie
merupakan
seorang
arsitek sejak tahun 1994 sekaligus
dosen di Untar S2 dan Ukrida S1
dengan 8 mata kuliah di FT dan
ikut dalam mega proyek Central
Park. Dia juga aktif sebagai filatelis,
sering mengadakan pameranpameran besar dengan beberapa
award dan reward, pelayanan
untuk pekerjaan Tuhan, terutama
untuk teman-teman disabled dan
orang-orang papa.

Untuk rencana kegiatannya di
tahun 2017 ini dan tahun depan
sudah terbilang cukup padat, bisa
dilihat kegiatan ibu dari dua orang
anak ini pada acara ulang tahun
Jakarta, launching 2 buku tentang
Reformasi Jakarta & Konsep
Solusinya, di kampus Untar,
Season 2 untuk acara Disability

Christie yang masih aktif bekerja
di Agung Podomoro Land, sejak
tahun 2006, menjadi motivator
di banyak media dan rutin siaran
di Radio Pelita Kasih 96,3 FM
setiap Sabtu jam 16.00-17.00
dalam program Weekend Spirit
berharap kedepannya semua
orang peduli dengan sebuah dunia
yang saling menghargai, dan
tanpa diskriminasi. Bahwa Tuhan
menciptakan yang terbaik dengan
ragam perbedaan, termasuk kaum
disabled.
“Aku pun adalah disabled, dan
aku dimampukan oleh Tuhan,
melakukan ini semua. Sehingga,
MIRACLED HAPPEN EVERYTIME.
Bahwa, siapapun bisa, TIDAK ADA
YANG MUSTAHIL, jika kita mau
membawa Tuhan dalam semua
rencana-rencana kita,” ujarnya
dengan optimis.
YAYASAN CHRISTIE DAN
SAHABAT NUSANTARA
(CRIDASA)
Telp : (021) 829-4812
0811-8886-455
0815-9708-639

Jalan hidup tiap orang memang
tak pernah sama, tapi tak
ada
salahnya
mengambil
inspirasi dari orang lain untuk
mendapatkan kesuksesan yang
sama. Karena hidup seseorang
tidak pernah sempurna, tepat
rasanya mengambil nilai positif
dari hidup seseorang yang
Anda anggap baik. Semoga
mereka mampu menginspirasi
Anda!
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ANCHOR TENANT

TRENDY & SELEBIZ
BIZ

T

empat karoke keluargaa dan termodern yang
memiliki konsep trendy and
d selebiz.
l bi Bagi
B i
masyarakat metropolis trendy yang menginginkan
bernyanyi, hang out, maupun berpesta pada
tempat yang cozy, fun, nyaman, aman dan
selebriti abizz. Mulai dari Small, Medium, Large,
Deluxe, VIP hingga VVIP. Dalam hal service
sangat mengutamakan pelayanan terbaik kepada
pengunjungnya yang datang. Peralatan karaoke
terkomputerisasi namun tetap ramah dalam
penggunaan tanpa operator. Tersedia
ribuan lagu dari beragam aliran
musik, nasional maupun
internasional, kamera untuk
rekam video dan CD.

TEMPAT TEPAT MENJELAJAH
KULINER NUSANTARA

I

ndonesia yang sangat kaya akan kelimpahan alam
dan berbagai keragaman budaya yang dimilikinya
membuat Indonesia kaya pula akan berbagai jenis
kuliner. Disini Anda akan menemukan sajian nusantara
yang sangat lezat dan nikmat seperti Nasi Ayam
Penyet, Mie Aceh, Mie Soto Bogor, Mie Jawa, Batagor
& Siomay Bandung, Gado-gado, Ketoprak dan Pempek,
Cakwe dan masih banyak lagi. Jika Anda mengaku
pencinta kuliner Indonesia, Eat and Eat bisa menjadi
pilihan yang sangat tepat bagi Anda dan keluarga.

Semuanya bisa menikmati kelezatan makanan nusantara di Eat
and Eat Lt.2 (L2/AN/01A) dan sensasi bernyanyi yang seru di
Inul Vista-L2/AN/02 Mall@Bassura
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NEWS FLASH

KIDS FASHION SHOW FIESTA COMPETITION

A

nak-anak memang memiliki banyak
tingkah yang selalu membuat kita
merasa gemas, apalagi jika mereka
harus berjalan di catwalk bak seorang
model. Pada Event Kids Fashion Show
Fiesta Competition yang berlangsung
pada tanggal 29 April 2017 lalu di Atrium
Ground Floor Mall@Bassura yang diikuti
oleh anak-anak dari berbagai kategori usia
telah mengambil banyak perhatian dari
para pengunjung. Anda bayangkan saja,
dengan tubuh mungil mereka berlenggaklenggok di atas panggung memperagakan
busana warna-warni dengan make-up dan
tatanan rambut seperti orang dewasa,
riuh tawa dan tepuk tangan pengunjung
mewarnai sepanjang event berlangsung.
Mereka pun senang dan riang, apalagi
ketika diumumkan bahwa dirinya menjadi
pemenang.

22 APRIL 2017 – FUN AEROBIC PARTY
ZUMBA WITH KIKI FATMALA AND JUNKO
“Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” adalah semboyan yang sudah tidak asing lagi ditelinga
kita. Di bulan April 2017, tepatnya tanggal 22 April Mall@Bassura mengadakan Event Fun Aerobic Party Zumba
dengan 1000 peserta yang mendaftar untuk mengikuti acara ini. Peserta event ini sangat antusias memadati
halaman sampai ke Atrium Ground Floor Mall@Bassura sambil mengikuti instruksi gerakan dari Kiki Fatmala
dan Junko, bahkan ada yang membawa anak-anak juga sehingga acara berjalan makin seru. Event ini ini bukan
sekedar Aerobic atau Zumba biasa karena para peserta juga diajak untuk berkompetisi di dalam Event ini. Let’s
have fun with sport!
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FEATURE

RAMADHAN & IDUL FITRI FIESTA

R

amadhan telah tiba.
Berbagai rutinitas dibulan
Ramadhan pun kembali dimulai
dari Ngabuburit menunggu
waktu
berbuka.
Berbuka
puasa yang bisa dilakukan
bersama teman dan keluarga
sekaligus menjalin kembali
tali silaturahim. Persiapan
menyambut Lebaran dengan
berbelanja keperluan seperti
baju baru dan membeli pernak
pernik untuk bingkisan dan
lain-lain.
Ngabuburit Menunggu Waktu
Berbuka

Persiapan Menyambut Hari Raya
Idul Fitri

Dari pada menghabiskan waktu
terbuang percuma menunggu
waktu berbuka ada baiknya Anda
bersama keluarga, teman atau
rekan kerja untuk melihat event
yang digelar Mall@Bassura. Tidak
sampai di situ saja Mall@Bassura
masih menggelar beberapa eventevent yang hadir menemani waktu
berbuka puasa Anda.

Tradisi Idul Fitri lekat dengan
memakai baju baru sebagai
simbolisasi lahir baru. Sehingga
berbelanja
busana
untuk
sekeluarga
menjadi
rutinitas
menjelang lebaran. Membeli bajubaju baru untuk digunakan di Hari
Raya Idul Fitri tidak perlu repotrepot karena semua perlengkapan
menyambut
Lebaran
seperti
kaftan, gamis, mukena, hijab,
aksesoris, sajadah, baju koko dan
syar’i sudah tersedia lengkap di
tenant-tenant yang ada di Mall@
Bassura. Dengan model dan desain
yang selalu update mengikuti
perkembangan jaman.

Berbuka Puasa & Menjalin Tali
Silaturahim

Adzan Magrib pasti menjadi
momen yang paling ditunggu di
kala bulan puasa, tanda waktu
berbuka puasa bersama keluarga,
teman, atau rekan kerja sangat
sulit dilakukan. Agar hubungan tali
silaturahim tidak terputus karena
kendala waktu ada baiknya janjian
untuk berbuka bersama di Food
District yang ada di Mall@Bassura.
Selain menambah hubungan tetap
harmonis dengan pasangan Anda
juga bisa menjadi ajang reuni
atau temu kangen dengan temanteman lama.
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Bingkisan Lebaran & Parcel
Mall@Bassura
menyediakan
pernak pernik untuk dikirimkan
kepada orang-orang terdekat dan
rekan kerja dalam bentuk bingkisan
dan parcel. Beragam bentuk
bingkisan lebaran bisa Anda pilih
seperti makanan, hiasan kristal,

pernak-pernik peralatan rumah
tangga atau aneka kamera, jam
tangan, gadget dan smartphone
terbaru dan masih banyak pilihan
lainnya.

Salat Ied Bersama & Bermaafmaafan
Selesai
berpuasa
Ramadhan
selama 30 hari ditutup dengan Salat
Ied bersama keluarga berkumpul
di masjid-masjid bersama-sama
dengan para tetangga. Setelah
Salat Ied dilanjutkan
dengan
bermaaf-maafan antar keluarga
dan tetangga terdekat.
1 Syawal 1438H Minal Aidzin
Walfaidzin. Mohon Maaf Lahir &
Batin.

FASHION TREND
MEMADU PADANKAN MOTIF
TERKINI MENJADI TAMPILAN
LEBIH FASHION

T

ampil profesional bukan
berarti Anda tidak bisa
tampil fashionable. Lupakan baju
kantor, baju pesta dan baju jalanjalan yang modelnya itu-itu saja
dan ketinggalan zaman. Sebagai
profesional muda yang bergaya,
tilik saja berbagai pilihan baju
kantor, baju pesta dan baju
santai pria yang selalu up to date
dan berkualitas.
Menggunakan teknik mix and
match adalah salah satu cara yang
dapat menunjang penampilan
Anda menjadi lebih gaya dan

fashionable dari sebelumnya.
Dalam mengkombinasikan suatu
pakaian harus ada syaratnya
dan tidak sembarangan seperti
dalam hal warna harus sama atau
memiliki corak dari baju dan celana
harus sama. Lalu perpaduan pada
kemeja busana pria dimana
diberikan motif aksen atau batik
di lengan baju kemeja atau
dibagian-bagian lain pada kemeja
sesuai keinginan atau model.
Jadi lebih terkesan casual, tidak
konvensional dapat dipakai pada
segala macam acara.

SIMPLE & CERIA
BUSANA MUSLIM ANAK

K

epopuleran fashion anakanak juga bisa dibilang sama
dengan
kepopuleran fashion
d
orang-orang dewasa. Bahkan
o
model fashion anakpun tidak
m
kalah bagusnya dengan fashion
k
model baju-baju dewasa. Sama
m
halnya dengan kepopuleran
h
ffashion busana muslim remaja
dan dewasa akhir-akhir ini.
d
Busana muslim anak pun
B
tternyata juga tidak kalah saing
kepopulerannya dengan busana
k
muslim kebanyakan. Hal ini
m
dikarenakan busana muslim anak
d
yang tampil beda dari yang lain,
y
trendy dan fashionable mengikuti
perkembangan.

Desainnya yang selalu up to date,
unik, simple dan lucu, dengan
motif bunga-bunga, garis-garis,
renda dan polos. Bermain dengan
warna-warna yang ceria khas
anak-anak seperti pink, ungu,
orange, hijau, putih, kuning dan
warna-warna soft serta modelmodel yang disesuaikan dengan
zamannya seperti gamis dengan
hijabnya, blousse lengan panjang
dan celana panjang serta hijabnya,
rok panjang dan mukena anak.

Update Gayamu dengan koleksi Pakaian Terkini
dengan kualitas Terbaik di Sahila Textile & Taylor Lt.1/
RE/25 dan Alilac Terrace Lt.1/RE/07 Mall@Bassura
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FASHION

CULTURAL
HERITAGE
Busana Wanita : Nona Rara
Busana Pria
: Sahila Textile & Taylor
Lokasi
: Eat and Eat Mall@Bassura

Model : Susan & Duway, Make Up & Hair do : Shindy Makeup, Photographer : Rio Satrio Prayogo, Creative Director : Stephen A.Muliadinata

FASHION

Busana Wanita : Nona Rara
Busana Pria
: Sahila Textile & Taylor
Lokasi
: Eat and Eat Mall@Bassura

FASHION

Busana Wanita : Maisya Gallery
Busana Pria
: Batik Indraloka
Lokasi
: Mokka Coﬀee Mall@Bassura

FASHION

BEAUTIFUL
RAMADHAN
Busana Wanita : Maisya Gallery
Busana Pria
: Sahila Textile & Taylor17
Lokasi
: Mokka Coﬀee Mall@Bassura

HEALTH & BEAUTY

TETAP SEHAT & FIT
DALAM BERAKTIFITAS WALAU BERPUASA

B

ulan Ramadhan telah
datang, sudahkah Anda
mempersiapkan
segala
sesuatu untuk menyambut
bulan yang suci ini? Seperti
yang Anda ketahui saat
berpuasa setiap orang identik
dengan kata lemas dan tidak
bersemangat. Bagi seseorang
yang tidak memiliki kegiatan,
mungkin
mereka
dapat
bermalas-malasan atau bisa
tidur di rumah agar tidak
terasa berat.
Lantas
bagaimana
jika
seseorang tersebut memiliki
segudang aktifitas yang dapat
menguras
tenaga
setiap
harinya? Jangan khawatir, ada
beberapa tips tetap sehat dan
bugar saat berpuasa yang bisa
Anda coba. Berikut ulasannya!
Hindari makan berlebihan saat
buka puasa, sebelum buka
puasa pastinya setiap orang
ingin mengonsumsi berbagai
jenis makanan saat berbuka.
Namun
sebaiknya
Anda
mengurungkan niat yang satu
ini. Sebelum mengonsumsi
makanan yang berkalori tinggi,
sebaiknya Anda mengonsumsi
makanan-makanan
seperti
sup, salad atau makanan ringan
sehat lainnya.
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Makanan Sehat
Mengonsumsi protein dan
makanan berserat saat sahur
pastikan Anda mengonsumsi
makanan yang mengandung
serat dan juga protein. Serat
berguna untuk melancarkan
pencernaan
Anda
setiap
harinya.
Makanan
yang
kaya akan serat adalah
sayuran, buah dan biji-bijian.
Sedangkan protein Anda dapat
menemukannya dalam telur,
kacang-kacangan, yogurt dan
keju.
Minum air putih, tips tetap
sehat dan bugar saat berpuasa
selanjutnya adalah minum air
putih yang cukup. Air putih
adalah salah satu minuman
yang wajib dipenuhi setiap
harinya. Minumlah 2 liter atau 8
gelas perhari untuk mencukupi
kebutuhan
cairan
tubuh.
Manfaat air putih untuk tubuh
sangat banyak, salah satunya
terhindar dari dehidrasi.
Hindari camilan atau kue
berkalori tnggi, sebaiknya Anda
mengurangi hal-hal tersebut
karena dapat membuat berat
badan semakin naik. Jika Anda
ingin ngemil, pilihlah camilan

sehat yang rendah akan kalori
seperti kurma atau kacang
Almond.
Olahraga
ringan
setelah
berbuka
puasa,
sangat
dianjurkan. Karena hal ini
dapat menjaga berat badan
Anda. Tak hanya itu, hal
ini juga bermanfaat untuk
menjaga kebugaran tubuh
serta
melancarkan
aliran
darah. Olahraga yang tepat
dilakukan setelah buka puasa
adalah olahraga ringan seperti
peregangan otot ataupun jalan
kaki saat akan menunaikan
ibadah shalat di masjid.

Nah itulah beberapa tips tetap
sehat dan fit saat berpuasa.

Semua bisa Anda dapatkan di
Super Indo di Mall@Bassura LG/
AN/01, Century LG/RE/26

SOCIAL MEDIA LIFE

Snap It,

Share It!
B

agikan pengalaman Anda saat
berkunjung ke Mall@Bassura
dengan mengabadikannya di MEDIA
SOSIAL, seperti Facebook, Twitter,
dan Instagram. Jangan lupa untuk
menghubungkannya ke media sosial kami
dengan cara mencantumkan hashtag
#mall@bassura pada setiap momen
yang Anda unggah. Siapa tahu, edisi
selanjutnya giliran wajah Anda tampil di sini.
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PERUBAHAN TREND PENYAKIT DAN PENCEGAHANNYA

S

eiring waktu berjalan tanpa
disadari
penyakit-penyakit
yang diakibatkan dari trend
masa kini mengintai dan siap
menerkam setiap waktu. Melihat
hal ini, tentunya penataan gaya
hidup, yang direalisasikan dalam
asupan pola makan dan nutrisi
menjadi
perhatian
khusus,
bagi mereka yang aktif dalam
mengikuti perubahan jaman dari
waktu ke waktu.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Rumah Sakit Premier Jatinegara
dr. Wawan Kurniawan, Sp. PD,
menjelaskan
beberapa
tahun
belakangan ini, beberapa penyakit
kronik seperti diabetes
mellitus,
obesitas, hipertensi & penyakit
pembuluh darah hingga penyakit ginjal
memiliki trend yang makin meningkat.
Pemicu penyakit ini karena perubahan
prilaku dan budaya yang diketahui
sudah terbuka dengan dunia luar.
Makanan cepat saji yang kini banyak
muncul, bahkan sudah menjadi trend
dalam menemani keseharian. Makanan
cepat saji yang diketahui memiliki
tinggi kalori & lemak jenuh menjadi
santapan masyarakat di tanah air, baik
dari tingkat anak-anak hingga dewasa.
Ditambah lagi perubahan hidup lain
seperti serat yang kurang dan kurangnya aktivitas karena transportasi yang
mudah di dapat baik pribadi maupun
publik dan di tempat kerja yang kurang
bergerak, duduk yang cukup lama akan
memicu penyakit kronik.
“Selain itu penyakit diabetes makin
banyak dengan berbagai macam
komplikasinya. Begitu juga dengan
hipertensi, obesitas yang ujungnya
pada komplikasi jangka panjang,
penyakit yang mengganggu pembuluh
darah diantaranya penyakit stroke dan
jantung koroner. Tetapi Indonesia sebagai negara berkembang, kasus infeksi

masih cukup tinggi artinya seperti TBC
masih cukup tinggi. Hepatitis, infeksi
tidak bisa diabaikan dimana penyakit
diare banyak penderitanya, artinya itu
masih ada,” terang dr. Wawan.
Lebih jauh, dr. Wawan, menjelaskan
jika dahulu pasien-pasien dengan
serangan jantung, stroke jarang
terjadi, berbeda dengan saat ini,
dimana jumlahnya terus meningkat,
termasuk pasien dengan gangguan
ginjal, komplikasi akibat diabetes dan
darah tinggi. Pasien yang menjalani
terapi pengganti ginjal, salah satunya
hemodialisa atau yang masyarakat
ketahui sebagai “Cuci darah” makin
bertambah dari tahun ke tahun. “Jadi
untuk penyakit saat ini trend-nya
telah bergeser, dimana penyakit ini
merupakan penyakit pola hidup yang
tidak sehat. Ini mungkin berpengaruh
pada peningkatan ekonomi. Usia yang
semakin bertambah, jika pola hidup
tidak dijaga, akan muncul penyakit-penyakit tersebut,” jelas dr. Wawan.

Pengawasan Berkala
Medical Check Up

dengan

Berbicara pencegahan yang dapat
dilakukan bagi para masyarakat,
selain melakukan gaya hidup sehat,
dr. Wawan, menyampaikan karena
berkaitan dengan faktor umur, dianjurkan semakin bertambah usia untuk
melakukan Medical Check Up (MCU).
Karena tidak menutup kemungkinan
pasien yang hidupnya kategori baik
dan tidak ada keluhan, tidak menjamin
sama sekali tidak ada penyakit. Itulah
mengapa MCU perlu dilakukan.
“Laki-laki umur 35 tahun ke atas sudah dianjurkan minimal satu tahun
sekali melakukan MCU. Karena ada
beberapa penyakit tidak bergejala,
seperti diabetes bisa terjadi tanpa
gejala. Semakin bertambah usia bisa
terkena walaupun sudah menjaga

pola makan dan melakukan berbagai
aktifitas kesehatan. Begitu juga dengan
hipertensi dan gangguan ginjal. Banyak
penyakit kronik yang terjadi tanpa
gejala, untuk itu dianjurkan melakukan
screening berkala setiap tahun untuk
mendeteksi dini. Dengan deteksi dini,
akan dapat ditangani lebih awal untuk
mencegah gangguan atau komplikasi
yang lebih berat,” ujarnya.
Selain itu, dr Wawan, menambahkan
faktor genetik juga dapat mengetahui
sejak dini seseorang akan berisiko
terkena penyakit dikemudian hari.
Diabetes ada hubungan dengan
genetik, meskipun tidak berarti orang
tua yang diabetes anaknya pasti
akan diabetes, tetapi untuk resiko
terkena diabetes akan lebih tinggi.
“Jika memiliki keturunan banyak yang
terkena penyakit gula, seharusnya kita
bisa berkaca dengan menjaga pola
makan dan aktivitas termasuk ada juga
beberapa penyakit pembuluh darah
yang bisa saja terjadi pada usia muda,
seperti stroke, gangguan jantung, bila
demikian, harus berhati-hati karena
ada kaitan dengan faktor genetiknya,
harus sudah sadar untuk periksa
secara berkala. Memang tidak dapat
diprediksi secara kasat mata, cuma kalau ada resiko di keluarga menyandang
penyakit tertentu, kemungkinannya
dapat semakin besar, untuk itu MCU
perlu dilakukan untuk deteksi lebih
awal,” ungkap dr. Wawan.

dr. Wawan Kurniawan, Sp.PD
Spesialis : Penyakit Dalam

Jl. Raya Jatinegara Timur 85-87,
Jakarta 13310 - Indonesia
Call Centre : 1500 908
www.rs-premierjatinegara.com
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CUISINE

PILIHAN MENU SEHAT & ENAK
UNTUK BERBUKA PUASA

M

enjaga kesehatan di saat bulan puasa
memang harus diperhatikan. Tak hanya
dengan rutin berolahraga dan cukup beristirahat
saja, tetapi Anda juga harus memperhatikan
setiap makanan yang dikonsumsi pada saat
buka puasa.
Yuk intip menu sehat dan enak apa saja untuk buka
puasa bersama keluarga atau teman Anda
•

•

•

•

Kurma, menyimpan banyak manfaat positif
untuk kesehatan tubuh seperti mengatasi anemia
karena mengandung zat besi dan gula alami yang
dapat mengembalikan energi Anda yang hilang
selama berpuasa.
Takjil, menjadi menu puasa yang sehat karena
bebas pewarna dan perasa makanan buatan yang
berbahaya. Takjil yang sehat seperti sop buah
dengan madu, salad buah segar dan agar-agar.
Oatmeal & Donat, camilan yang praktis dan
mengenyangkan dan memberi energi pada
tubuh.
Tumis Sayuran, seperti kangkung, tauge atau
bayam. Semua sayuran tersebut bisa ditumis
dengan bumbu yang sederhana bisa ditambah
bakso, udang atau sosis.

•

•

•
•

Aneka
Sup,
makanan
hangat
dapat
menenangkan perut yang bermasalah, sup juga
lebih sehat seperti sup ayam dapat menjadi
pilihan dimana asupan protein nantinya akan
diolah tubuh menjadi energi. Selain sup ayam
bisa capcay kuah yang isinya beraneka sayuran.
Ayam Panggang/ Rebus/ Pepes, dihidangkan
menjadi sup atau soto. Bisa juga dengan dipepes
dari bumbu yang terbuat dari bahan segar.
Ikan Bakar, lauk yang sangat rendah lemak.
Seperti ikan mas, gurami, kakap atau dorang.
Daging Panggang, tanpa lemak dan kulit
sebelum di olah. Jadi pilih daging sapi tanpa
lemak dipanggang seperti steak.

Nikmati kelengkapan dan kelezatan makanan dengan
atmosfir suasana tempat makan yang berbeda di Eat and
Eat Lt.2(L2/AN/01A), Dunkin Donuts GF/RE/25 & GF/RK/01,
Mall@Bassura
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TECHNO

AGAR BATERAI GADGET
AWET & TAHAN LAMA

B

aterai yang di-charge ulang, baik
baterai smartphone, tablet, atau laptop,
memiliki batas usia berbeda-beda. Anda bisa
memperpendek atau memperpanjang usia
tersebut, tergantung cara merawatnya. Beberapa
tips sederhana yang bisa Anda implementasikan
untuk merawat baterai. Pada akhirnya, baterai
juga punya masa pensiun. Namun setidaknya
Anda bisa memanfaatkannya hingga pemakaian
maksimal.
Pertama, perhatikan siklus charge
Beberapa perangkat menunjukkan informasi
kesehatan baterai pada opsi penyetelan atau
setting. Di situ tertera berapa kali siklus isi ulang
daya baterai hingga performanya memburuk. Jika
Anda memutuskan untuk menge-charge, jangan
mencabutnya di tengah-tengah. Sebab, itu akan
menyumbang satu siklus isi ulang, padahal baterai
belum terisi penuh.

Kedua, gunakan alat charge berkualitas
Satu kepala charge dengan banyak cabang kabel
memang praktis di bawa ke mana-mana.Namun, perlu
Anda ketahui bahwa pasokan daya ke batu baterai
perangkat elektronik harus stabil. Menghubungkan
satu kepala charge dengan banyak kabel akan
membuat aliran daya tak stabil, bisa tiba-tiba kecil
atau tiba-tiba besar.

Ketiga, perhatikan temperatur saat mengcharge
Temperatur dalam ruangan sekitar 20 derajat Celcius
atau 70 derajat Fahrenheit adalah kondisi terbaik untuk
mengisi ulang baterai perangkat elektronik. Jangan
mengisi ulang baterai di bawah 0 derajat Celcius atau
di atas 45 derajat Celcius. Kondisi demikian bisa sertamerta merusak fungsi batu baterai secara permanen.

Keempat, hindari stres fisik perangkat
Menjatuhkan atau membanting perangkat elektronik
tak cuma membuat fisiknya lecet. Performa baterai
yang tersemat di dalam ponsel juga bisa terpengaruh.

Kelima, jangan lama-lama tinggalkan perangkat
dalam kondisi baterai penuh
Jika Anda ingin bepergian dan harus meninggalkan
perangkat elektronik dalam waktu lama, pastikan
kondisi paling baik adalah dalam keadaan baterai
terisi 50 persen. Selain itu, tetap simpan ponsel di
temperatur normal. Hal ini bisa membuat baterai
berusia langgeng meski tak digunakan dalam waktu
lama.

Nikmati berbelanja gadget canggih dengan pelayanan terbaik dan
harga terjangkau di Erafone Mall@Bassura Lt.2/RE/08
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MOVIE UPDATE
JUNI
2017

Surat Kecil
Untuk Tuhan

JUNI
2017

Stars : Amanda
Rawles, Jefri Nichol
Tentang tiga orang
gadis
yang
ingin
menguak
misteri
yang terjadi pada
ayah mereka yang
ditemukan
koma
secara
misterius.

Stars : Bunga Citra
Lestari, Joe Taslim,
Lukman Sardi, Ben
Joshua, Aura kasih,
Maudy Koesnaedi,
Chew Kin Wah, Susan
Bachtiar
Tentang
kisah
pilu
kehidupan kakak beradik
yatim piatu yakni Anton dan Angel. Keduanya terjebak
dalam sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar
untuk menjadi pengemis jalanan. Diusia mereka yang
masih kecil, mereka diperbudak untuk menjadi mesin
uang tanpa kenal waktu. Keduanya tidak pernah
mengenal indahnya masa kecil. Hingga satu peristiwa,
Angel mengalami kecelakaan di jalan raya. Ketika Angel
sadar, ia sudah ditinggalkan seorang diri di rumah sakit.
Dan sejak itulah Angel terpisahkan dengan Anton, ia tidak
pernah tahu lagi keberadaan abangnya.

JUNI
2017

Wonder
Woman

Stars : Chris Pine, Gal
Gadot, Robin Wright,
Danny Huston,
David Thewlis, Ewen
Bremner
Menceritakan
Steve
Trevor yang saat itu
merupakan
seorang
petugas intelijen pada armada angkatan darat
Amerika Serikat selama terjadinya perang dunia ke2, mengalami kecelakaan pesawat di wilayah pulau
Paradise sebuah wilayah terisolasi yang berada di
pedalaman Amazon.
Dia kemudian ditemukan oleh warga para Amazon dan
mulai mendapatkan pengobatan untuk penyembuhan
dirinya, dan saat itu dia bertemu putri Amazon Diana,
yang bahkan telah jatuh cinta pada pria itu.

Jailangkung

Bella bersama kakaknya Angel, dan adiknya Tasya
berusaha menemukan jawabannya. Dengan
bantuan Rama, seorang teman kampus Bella yang
tertarik hal metafisik. Seorang pilot bernama Capt
Wardana membantu mereka kembali ditemukannya
Ferdi. Mereka terkejut dengan kemegahan tempat
itu dan menemukan Jailangkung. Jailangkung-lah
yang membuka rahasia gelap di masa lalu dan kini
membahayakan nyawa mereka.

JULI
2017

Spider-Man
Homecoming

Stars : Tom Holland,
Zendaya, Donald
Glover, Marisa Tomei,
Robert Downey Jr,
Michael Keaton
Sosok musuh baru
bagi
Spider-Man
bernama Vulture yang
diperankan oleh Michael Keaton, yang meneror kota
sehingga membuat Spider-Man harus bekerja keras
demi menyelamatkan seluruh kota. Bersamaan
dengan hal ini pula, Peter mengalami kegalauan
antara membagian waktu untuk menyelamatkan
kota dengan kegiatan sehari-harinya sebagai
manusia normal dengan profesi pelajar SMA.
Kira-kira langkah apa yang diambil Peter Parker
selanjutnya?

Hadir di Lantai 2 Mall@Bassura CINEMA XXI
sebagai fasilitas hiburan untuk Anda dan keluarga
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TENANT DIRECTORY
Food & Beverage
LG/RE/07A
Alpine
LG/RE/08
Yoshinoya
LG/RE/20
Rica Rico Bika
Ambon
LG/RE/28
Sukiya
LG/RE/29
Bakmi Naga
LG/RE/32
Warung Tekko
LG/RE/33
Red Suki
LG/IC/A2
Ichigo Crepes
LG/IC/A3 A
Es Njonja Besar
LG/IC/A3
Waﬄelicious
LG/IC/A5
Cincau Master
LG/IC/A6
Hop-Hop Bubble
Drink
LG/IC/B2
Potato Corner
LG/IC/B3
The Coﬀee Shop
LG/IC/B5
Polabbit Dessert
LG/IC/B6
Puyo Silky Dessert
GF/RE/01 & 01A
Starbucks
GF/RE/02 & 03
Lotteria
GF/RE/05
Steak 21
GF/RE/06 & 07
Bakmi GM
GF/RE/08 & 09
Ta Wan
GF/RE/08 & 09
Ichiban Sushi
GF/RE/15
Mokka Coﬀee
Cabana
GF/RE/25 &
Dunkin Donuts
GF/RK/01
GF/RE/27
J.Co Donuts
GF/RE/28
Bread Talk
GF/RE/29
The Pancake Parlour
GF/RE/30,31,32
Imperial Kitchen
GF/RE/33
Bistroﬀee
LT1/IC/A6
Chat Time
LT1/IC/B1
I Love Crepes
LT1/IC/B3&B5
Juice Station Bar
L1/IC/C1-C3
Kaiso Kanten
L1/IC/A1
Mom’s Cemonk
LT2/AN/01
Eat & Eat
A,B,C,D,E
LT2/RE/05
Ramen Seirock-Ya
Jepang
LT2/RE/07
Yummie
LT2/RE/12
Kkuldak
LT2/RE/15
Chi - Yo Japanese
Resto
LT2/RE/16
O’Crepes
LT2/RE/16A
Baskin Robbins
LT2/IC/01
Cup Bon
LT2/IC/02
Mochi-Mochi
LT2/IC/06
Jolly Time

Fashion & Accessories
LG/RE/06
Tiramisu House
LG/RE/12
Tulip Intimate
LT2/IC/09
GF/MA/01A
Elizabeth &
L2/IC/10
Argadine
LT2/IC/11
GF/MA/01B
Urban & Co
LT2/IC/12
GF/RE/21 & 22
Sport Station
LT2/IC/15
GF/RE/ 23 &
Sepatu Bata
LT2/IC/17
MA/01
LT2/IC/22
GF/IC/A5
Paris Box
Beauty & Health Care
GF/IC/A6
Millana Acc.
LG/RE/03
Serambi Botani
LT1/MA/01
Heritage
LG/RE/09
Jaco TV Shopping
LT1/RE/08
Batik Indra Loka
LG/RE/11
Guardian
LT1/RE/07
Alilac Fashion
LG/RE/15
Hasami Kushi
LT1/RE/10 &11
Citra Kid’s
LG/RE/16
Tom Fracos
LT1/RE/16
Color Box
LG/RE/17
Kaizen
LT1/RE/17-18
The Executive
LG/RE/25
Pax One
LT1/RE/19
Tira Jeans
LG/RE/26
Century Health Care
LT1/RE/20 & 21
Cindy & Yayang
LG/RE/27
Alexander Dental &
LT1/RE/22
Bra One
Skin Care
LT1/RE/25
Sahila Textile &
GF/RE/11
Optik Seis
Taylor
GF/RE/12
Optik Tunggal
LT1/RE/26
Nona Rara
GF/RE/18
Optik Melawai
LT1/RE/27
Premio
GF/RE/19
C&F Perfumery
LT1/RE/28 - 30
Buccheri & Gabino
LT1/RE/06
Watsons
L1/RE/15
Maisya Gallery
LT1/RE/12
Yoppie Salon
LT1/RE/31
Christopher Salon
Home Store
LT1/RE/32
Salon Rudy
LG/RE/19
Dream World
Hadisuwarno
LG/RE/10
King Rabbit
LT1/RE/33
Nania Nail Art &
LT2/RE/06A
Tokyo 1 Store
Reflexy
Gadget & IT
LT1/RE/35
Nash Reflexy
GF/RE/20
Samsung
LT1/RE/36
Spex Symbol
GF/RE/26
My Time
LT1/IC/A5
TWL Cosmetic
GF/RE/26A
Zoom & Watch
LT2/RE/10A 21
HEALTH STORE
LT1/RE/07
Oke Shop
Banking & Finance
LT1/RE/09
Point 2000
LG/RE/18A
Griya Valas
LT1/RE/37&38
Grapari Telkomsel
LG/AT/01
ATM Bank CIMB
LT2/RE/08
Erafone
Niaga
LT2/RE/09
Absolut
LG/AT/02
ATM Bank CIMB
LT2/RE/11
Smile
Niaga
LG/AT/6/7/8/9
ATM BCA
Entertaiment
LG/AT/11
ATM OCBC NISP
LG/MA/01
Amazone
LG/AT/12
ATM BNI
LG/AN/02
Inul Vista
GF/RK/05
Bank Mandiri
LT2/AN/02
Cinema XXI
LT1/RE/23
Sandi Valas
LT2/RE/10
Harika Music
LT2/IC/07

Mommy Lemon
Choco Slice
Easy Coco
Dum Dum Thai Tea
MJ Group
Happy Juice
Little Taipei
Daily Fresh
Super Slice

Biro Travel
LG/RE/23

Dwidaya Tour

Book Store
LT1/RE/03&05

Promexx

Supermarket
LG/AN/01

Superindo
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PROMO TENANT*
Happy Hour Fruitilala Rp 12.727,
Periode 25 April - 21 Mei 2017, berlaku
pukul 14.00 - 17.00 WIB

Big Bang undiang berhadiah

Discount Up To 80% + cicilan 0%
tenor 12 bulan dengan CC BCA,BNI,
Standart Carter, Permata Bank

Discount untuk product-product
tertentu

Setiap transasksi Rp.2.000.000,akan mendapatkan kupon undian ke
Eropa & Korea Selatan

Promo paket combo hemat berdua
untuk setiap harinya dan promo buy
one get one fress setiap Senin Kamis dari jam 14.00 - 17.00

Free es Markisa/es Selasih untuk
transaksi min Rp.100.000
Gratis bakmi ultah untuk
customer yang berulang tahun

Free tea kotak sosro setiap pembelian
paket sosro

Pembelian 100 KB Bonus Top Up 50 %
setiap hari Senin
Pembelian 100KB Bonus Top Up 35%
Setiap hari Selasa-Minggu
(Khusus Kartu Kredit BCA)

Paket Happy Hour harga spesial Rp.
25.455, Happy Hour 1 dan Happy
Hour 2 berlaku hanya di hari Weekday
jam 14.00 - 17.00

Free Ice Cincau dengan min pembelian

Rp 50.000 pada hari Senin s/d Jum’at.

Free crspy tempura untuk setiap
pembelian 2 makanan + honey sauce
dan follow # tag foto ke IG:LITTLETAIPEJKT

Discount up to 70 % & add 10%
with CC Mandiri

Paket special Kartu Hallo
Hallo Kick mulai Rp. 100K
Paket special kartu Simpati
kuota s/d 30GB

Discount 10 % untuk pengguna
Lotte members

New Product Christ Verra

Gratis Perlengkapan Sholat untuk
setiap pembelian kemeja.

Paket frame dan lensa
Start from Rp. 388.000,
Discount sunglasses 20% All Item

Transaksi Rp.200.000 free menu
Maret : Ayam Goreng Balacan
April : Kakap Tausi
Mei : Hot Plato Seafood

Beli Bra 3 pcs senilai Rp. 120.000

Discount Up to 10% untuk frame
sunglass kec PCI (Promo tidak dapat
digabung dengan promo lain *T&C
Applied)

Buy Superslice Potato Fries get 1 free
mineral water
Buy Supersilce Ice Cream get 2 free
extra topping

* Syarat dan ketentuan berlaku

Free es cendol untuk minimal
transaksi Rp. 150.000
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Discount Up To 70% All Item extra
5% Oﬀ with Bassura Member Card
with minimum Purchase 100K

Promo potongan harga Rp. 10.000,promo 1 Maret 2017 - 31 Mei 2017 hanya
berlaku di Yoshinoya Mall@Bassura

Dimsum Fiesta Rp. 9.999++
Snow Ice Manggo Rp. 8000*

Segenap Direksi & Management
Mall@Bassura
Mengucapkan
Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa Ramadhan
&
Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1438 H
Minal Aidzin Walfaidzin
Mohon Maaf Lahir & Batin
: Bassura Mall

: @mallbassura

: @mallbassura

