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Bapak/Ibu Pemilik/Penghuni Veranda Residence at Puri yang kami 
hormati.

Salam sejahtera.

Pertama-tama kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 
H bagi bapak/ibu yang merayakannya. Semoga damai sejahtera 
selalu menyertai keluarga kita semua.

Pandemi COVID-19 belum berakhir, meski program vaksinasi telah 
dimulai. Kita pun harus senantiasa menjalankan protokol kesehatan 
5M yang dianjurkan: mencuci tangan dengan sabun sesering 
mungkin, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari 
kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 

E-newsletter Veranda kali ini mengetengahkan tips berkomunikasi  
efektif selagi menggunakan masker dan berbagai informasi 
lainnya. Kami juga mengajak Anda semua untuk melatih 
ketrampilan logika lewat aktifitas Sudoku dalam mengisi waktu 
luang yang ada. Bagi anak-anak balita, tersedia aktifitas 
merangkai puzzle. 

Selamat membaca dan selamat beraktifitas. 

Salam,

Angelika Susanti
Building Manager
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WHAT’S ON VERANDA

Jam Operasional
Ruang Fasilitas Veranda Residence at Puri*:

Gym 1st FL

06:00-21:00 WIB

Movie Room

09:00-21:00 WIB

Outdoor Playground

08:00-17:00 WIB

Library 1st FL

09:00-21:00 WIB

Swimming Pool

06:00-21:00 WIB

Kids Club

08:00-17:00 WIB

*Jam operasional ruang fasilitas ini akan ditinjau secara berkala, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 
pandemi yang masih berlangsung.

Harap melakukan reservasi terlebih dahulu di Front Desk Veranda Residence at Puri 
untuk penggunaan ruang fasilitas.
Gunakan masker selama berada di ruang fasilitas dan jaga jarak minimum 1,5 meter.

#safetogether
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  atu tahun terakhir ini sungguh membawa 
perubahan bagi kita semua dalam 
beraktifitas sehari-hari. Pandemi COVID-19 
juga menjadi tantangan dan mempengaruhi 
cara kita berkomunikasi khususnya karena 
ada kewajiban untuk menggunakan masker 
setiap saat. Masker digunakan sebagai suatu 
komponen penting dalam melawan 
pandemi, tetapi membawa kendala dalam 
berkomunikasi, karena ekspresi wajah 
seseorang tidak dapat terlihat baik saat 
berbicara. Masing-masing pihak yang 
berkomunikasi mungkin tidak dapat 
mendengar jelas dengan baik, tidak dapat 
melihat ketulusan atau kejujuran dan maksud 
baik dari lawan bicara. Berikut ini ada 
beberapa tips untuk berkomunikasi secara 
efektif dan menjalin hubungan sambil saling 
menjaga kesehatan dan keselamatan 
masing-masing:

1. Latih Kualitas Suara (Mask Voice) Kita
Kualitas suara kita akan menentukan respon 
orang lain terhadap pesan yang ingin kita  
sampaikan. Perkataan yang sama bila 
diucapkan dengan intonasi yang berbeda, 
akan memberi respon yang berbeda pula. 
Saat menggunakan masker, suara yang kita 
keluarkan memegang peranan yang lebih 
besar. Kita dapat melatih suara kita dengan 
metode PAVE sebagai berikut:
Pause: Karena menggunakan masker, ada 
baiknya kita mengambil jeda (berhenti)  
sesekali dalam berbicara agar dapat dicer-
na dengan baik oleh lawan bicara.
Accentuate: Beri penekanan pada informasi 
atau kata-kata tertentu, dengan intonasi 
suara yang berbeda.

Volume: Masker cenderung meredam suara, 
karenanya perkeras suara kita saat 
berbicara, tetapi tidak perlu berteriak.
Emotion: Dalam saat-saat tertentu gunakan 
ekspresi suara untuk menunjukkan keceriaan, 
kekaguman, rasa syukur dan simpati.

2. Latih Kemampuan Mendengarkan Lebih  
    Aktif
Tunjukkan kepada lawan bicara bahwa kita 
tertarik dengan apa yang sedang diper- 
bincangkan dengan cara menganggukkan 
kepala, memberikan isyarat verbal 
“Mmm..hmm”, dan bila tidak dapat 
mendengar dengan baik, jangan sungkan 
untuk meminta lawan bicara untuk 
mengulang perkataannya.

3. Gunakan Gerakan dan Bahasa Tubuh
Gunakan gerakan (tangan) ketika berbicara 
untuk menyampaikan maksud, namun 
jangan berlebihan. Selama pandemi kita 
tidak bisa berjabat tangan seperti biasa, 
namun kita bisa meletakkan tangan kanan 
kita pada dada kiri sebelah atas saat menya-
pa lawan bicara.

4. Tersenyumlah dengan Menggunakan 
    Mata Kita
Senyum adalah bahasa komunikasi non 
verbal dalam bisnis dan bersosialiasi. Senyu-
man seseorang dengan mata yang terlihat 
sedang marah, sedih, bukanlah senyuman 
yang bersahabat. Menurut Tyra Banks, 
seorang model dunia, kita bisa menunjukkan 
perasaan yang positif dalam senyuman di 
balik masker yang kita gunakan. Dia mena-
makannya smile with your eyes (smize).  Saat  
kita tersenyum, sesungguhnya ada kerutan 
di ujung kedua mata kita yang mudah dike-
nali oleh orang yang melihatnya. Jadi saat 
menggunakan masker jangan ragu untuk 
sering-sering tersenyum untuk menunjukkan 
sikap yang bersahabat.

Kita tidak tahu kapan pandemi akan 
berakhir, namun penggunaan masker akan 
terus berlangsung untuk jangka waktu yang 
lama. Bila kita bisa menerapkan tips di atas 
selama pandemi, maka hal ini akan 
membantu kita memiliki kemampuan 
berkomunikasi  yang lebih efektif pada saat 
pandemi berakhir.

Sumber: Harvard Business Review, October 2020
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WILLYAM KUNCORO:
“Restoran harus membangun brand…,
membangun popularity dan…product quality”

PROFILE

   ria kelahiran tahun 1980 tentu sudah tidak 
asing lagi bagi kita. Dia adalah Willyam 
Kuncoro, Operational Director Wyl’s Kitchen 
Group. Pria lulusan Hotel Management di 
bidang Master Culinary Arts mengawali bisnis 
kuliner sebagai hobi memasak dan berhasil 
memenangkan beberapa kompetisi. 
Selanjutnya berkarir sebagai Chef, dari 
menjadi Head Chef di beberapa restoran 
hingga menjadi Foodservice Advisory dan 
akhirnya sebagai Restaurateur. Willyam 
melihat bisnis kuliner ini sebagai peluang 
menarik, dan tanpa disadari telah 
menggeluti bisnis ini selama 20 tahun. 
Baginya, bisnis kuliner adalah peluang 
sekaligus tantangan terlebih di masa 
pandemi ini. “Brand, Operation manage- 

ment yang efisien, kualitas produk dan servis 
yang baik, harga kompetitif, lingkungan 
yang higienis, aman dan bersih menjadi 
bauran pemasaran yang mutlak ada untuk 
memenangkan persaingan”, jelasnya. Dia 
berpendapat bahwa pebisnis restoran harus 
membangun brand, agar eksistensi brand 
tetap bisa dirasakan, membangun popu- 
larity dan mengoptimalkan product quality. 
“Saya ingin membangun delivery and 
catering service brand yang scalable”, 
imbuhnya. Karenanya dalam mencapai 
impiannya, Willyam juga mengikuti tren bisnis 
yang ada. “Be inspired, keep evolving and 
never give up”, pesannya menutup 
pembicaraan.
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Sahabat Veranda,
Mengisi waktu luang kita, yuk kita asah otak dengan mengisi kotak Sudoku di bawah ini.

Caranya:

Selamat mencoba!

Setiap baris harus diisi oleh angka-angka mulai dari 1-6.
Tidak boleh ada angka yang kembar dalam satu baris.
Pada kolom juga diisi oleh angka-angka mulai dari 1-6, dan tidak boleh ada angka yang 
kembar dalam satu kolom.
Pada setiap bagian kotak area ukuran 3x2 yang berisi 6 kotak kecil, masing-masing kotak 
diisi dengan angka mulai dari 1-6, dan syaratnya juga tidak boleh ada angka yang 
berulang pada setiap kotak area.

HOBBIES
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KIDS’S CORNER
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Hello, Veranda kids!
Tahukah kalian, bahwa kota Jakarta tercinta akan berulang tahun yang ke-494 pada tanggal 

22 Juni 2021 mendatang. Pada hari itu, biasanya kota Jakarta akan terlihat meriah dengan 
dekorasi tradisional Ondel-Ondel, hiasan lampu jalan yang cantik, festival makanan lokal dan 

semua orang bergembira. Di bawah ini, ada gambar pemandangan kota Jakarta saat 
berulang tahun dalam bentuk puzzle.

Cetaklah gambar ini dan gunting sesuai garis puzzle. Rangkai potongan puzzle yang ada, dan 
tempel pada sebuah karton. Lubangi karton di bagian atas, beri benang, dan jadikan 

rangkaian puzzle ini sebagai hiasan dinding kamar atau meja belajarmu.
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