
GREETING FROM VERANDA@PURI

Salam Sejahtera,

Semoga bapak/ibu senantiasa dalam keadaan sehat selalu. 

Kita berjumpa kembali  dalam  Veranda News edisi terbaru,  Juli-September 2018. 

Terhitung bulan Juli 2018,  Veranda bekerjasama dengan divisi online shopping  
Ranch Market  dalam memberikan layanan antar gratis belanja online di                  
kesupermarket.com bagi para penghuni Veranda Residence @ Puri. Dapatkan juga 
informasi menarik dan bermanfaat  lainnya dalam  edisi Veranda News kali ini. 
Akhir kata, tak lupa kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan 
serta kritik dan saran dari Bapak/Ibu sekalian kepada kami selaku                        
Building Management  Veranda hingga saat ini dan atas semua partisipasi aktifnya 
untuk turut menjaga kenyamanan hidup bersama di lingkungan Veranda Puri 
tercinta.

Selamat membaca. 

Salam hangat,

Maria Putri Prima
Building Manager

Jul-Sep 2018

E D I S I
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WHAT’S ON VERANDA

Roof Top Garden merupakan upaya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan 
sebagai pengatur tata air, suhu, serta pelindung pencemaran lingkungan. Roof Top Garden merupakan 
taman yang terletak pada ketinggian tertentu pada suatu bangunan, di mana proses penanaman         
tanaman dilakukan di atas atap. Dikembangkan pada tahun 1980-an di Jerman, bermanfaat untuk 
mengurangi tingkat polusi udara, menstabilkan jumlah gas karbondioksida, menekan efek rumah kaca, 
menampilkan estetika bangunan, dan memberikan efek yang membuat bangunan terlihat lebih hidup 
indah serta nyaman.

Di daerah perkotaan dengan banyak gedung pencakar langit, penerapan Roof Top Garden merupakan 
alternatif  penghijauan yang baik untuk dilakukan. Contoh penerapannya misalnya di atas gedung 
perkantoran, mall, hotel, serta apartemen. Veranda Residence @Puri menerapkan Roof Top Garden 
yang dikenal sebagai Sky Garden, yang terletak di lantai teratas gedung apartemen. Sky Garden          
menawarkan keindahan kota Jakarta dengan udara yang segar, sambil ditemani oleh secangkir             
teh/kopi, bersama dengan keluarga dan orang terkasih. Waktunya bagi Anda untuk menyegarkan diri 
dari kehidupan metropolitan dengan kehijauan yang ditawarkan oleh Sky Garden di                                     
Veranda Residence @Puri.
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Veranda Sky Garden



KABAR GEMBIRA

Dapatkan layanan  antar gratis (free delivery service)  bila anda berbelanja online  di kesupermarket.com.
Caranya: Download  aplikasi kesupermarket.com di perangkat seluler  IOS/Android

Syarat dan ketentuan:
1. Minimal transaksi Rp 500. 000, -,  akan mendapatkan potongan diskon 10%.*
2. Maksimal transaksi Rp1.000.000,-.
3. Hanya berlaku untuk pengiriman ke Veranda Residence @ Puri. 

*) Promo berlaku dari 1-31 Juli 2018

B A G I  PA R A  P E N G H U N I  V E R A N D A  R E S I D E N C E  @  P U R I



INSIGHT

1.Tulislah apa saja yang sudah Anda selesaikan 
dan berilah penilaian.

Membuat daftar yang ingin dicapai dan yang 
telah dicapai, akan membuat Anda fokus untuk 
menuntaskan daftar resolusi Anda. Berilah 
sebuah penilaian untuk setiap hal yang telah 
diselesaikan, dengan begitu Anda dapat         
m e n g e t a h u i  a p a k a h  A n d a  t e l a h                    
menyelesaikannya dengan sempurna atau perlu 
ada peningkatan untuk itu. Contohnya:  Anda 
ingin melakukan olah raga secara rutin selama 
30 menit, 5 kali dalam seminggu tetapi Anda 
hanya menjalankan selama 2-3 kali dalam      
seminggu. Anda sudah melakukannya tetapi 
tidak secara sempurna, artinya ada yang harus 
diperbaiki dalam hal ini.

2. Ketahuilah di mana diri Anda saat ini.

Membuat resolusi awal tahun memang 

menyenangkan bagi sebagian orang tetapi tak 
jarang hal yang ingin dicapai di luar batas 
kemampuan orang itu sendiri. Jadi periksalah 
kembali resolusi Anda, jika terasa tidak            
memungkinkan, buanglah apa yang sangat sulit 
untuk dilakukan. Jika anda merasa tidak dapat 
berlibur ke luar negeri, anda dapat berlibur di 
lokasi wisata yang ada di Indonesia dengan 
pemandangan yang tak kalah indahnya dengan 
wisata luar negeri. Eittss, begitu indahnya          
Indonesia, wisatawan asing banyak yang         
mengatakan bahwa Indonesia adalah surga yang 
jatuh ke bumi lho...

3. Buatlah rencana untuk enam bulan ke depan.

Hidup akan selalu berubah maka aturlah 
rencana dalam mencapai tujuan – tujuan          
resolusi Anda. Apa dan bagaimana Anda        
mencapainya, apa yang harus ditambah dan 
yang harus dihapus. Prioritaskan daftar resolusi 
Anda dan fokuslah ke satu atau dua hal yang 
sangat penting. Dari pada mengerjakan      
semuanya tetapi tidak ada satupun yang 
memuaskan Anda nantinya.

Hal yang paling penting
Masih ada enam bulan untuk mencapai resolusi 
Anda. Jika Anda tidak dapat melakukan semua 
resolusi yang ada, jangan khawatir masih ada 
tahun berikutnya. Nikmatilah hidup Anda dan 
jangan lupa mencintai orang – orang di sekeliling 
Anda yaa…

Sumber foto:https://pixabay.com/en/coffee-cup-cof-
fee-cup-food-photo-2608864/
Referensi : Hannah Braime
Url: https://www.lifehack.org/articles/productivity/how-per-
sonal-mid-year-review.html

Tidak terasa enam bulan telah berlalu. Ini saatnya untuk mengevaluasi bagian apa saja yang telah Anda 
selesaikan dari resolusi di awal tahun dan bagian mana saja yang harus Anda perhatikan untuk dikejar 
enam bulan berikutnya. 

Mengapa Evaluasi pada pertengahan tahun penting?
Evaluasi diri di pertengahan tahun, dapat membantu kita untuk tetap berada pada jalur yang sudah 
kita tetapkan di awal tahun dan pencapaian – pencapaian apa saja yang ingin kita fokuskan saat ini 
hingga akhir tahun nanti. Jadi, jika Anda ingin tetap berada di jalur yang tepat, berikut adalah salah 
satu cara untuk mengevaluasi resolusi Anda:

P E R T E N G A H A N

WAKTUNYA MENGEVALUASI DIRI
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HOME & LIVING

Banyak orang memilih tinggal di apartemen 
karena tingkat kenyamanan, keamanan, dan 
kepraktisan yang dapat dirasakan. Setiap      
penghuni pun banyak yang diberi kebebasan 
untuk mendesain apartemennya sesuai       
keinginan masing-masing. Namun tidak jarang 
pula ada yang belum mengerti bagaimana cara 
memilih penempatan yang baik untuk setiap 
perabotan dan bahkan tata pencahayaan yang 
merupakan aspek vital dalam ruang apartemen.

1. Pastikan pencahayaan sesuai dengan          
kebutuhan dan fungsi dari tiap ruang

Setiap ruang dalam apartemen Anda tentunya 
memiliki fungsinya masing-masing. Pastinya 
Anda tidak ingin dekorasi dan tata pencahayaan 
yang salah mengganggu kesan dan kenyamanan 
Anda saat berada di ruang tertentu. Dalam hal 
ini, jumlah lampu yang digunakan juga harus 
disesuaikan dengan kebutuhan dan umumnya 
akan berbeda satu dengan ruang yang lain.

2. Gunakan furnitur sebagai media penempatan 
lampu

Mengingat ruang yang dimiliki pada apartemen 
sangat terbatas, Anda harus bersikap kreatif  
sehingga dapat memanfaatkan setiap titik yang 
ada di apartemen Anda dengan baik, misalnya 
pada bagian dapur. Mungkin pada bagian dapur 
apartemen Anda sekarang hanya terdapat satu 
buah lampu pada plafon, yang jika dinyalakan 
pada siang hari akan terlalu terang, namun akan 
menjadi kurang terang ketika Anda meracik 
bumbu atau memasak pada malam harinya. 
Dalam hal ini, Anda dapat menambahkan satu 
atau dua lampu di bawah kabinet dapur yang 
akan sangat membantu Anda dalam beraktivitas 
di dapur sepanjang hari dan memberikan kesan 
terang pada ruang apartemen.

3. Menempatkan pencahayaan pada dinding

Jika  Anda merasa dinding yang Anda miliki di 
apartemen terlalu datar dan tidak berkesan, 
Anda bisa menambahkan lampu latar pada dind-
ing. Jika apartemen Anda memberi kebebasan 
untuk mengubah desain dinding, Anda bisa 
membuat kedalaman yang berbeda pada dind-
ing dan meletakkan sumber cahaya pada kedala-
man tersebut. Jika Anda ingin tampilan ruang 
lebih enerjik dan cerah, Anda dapat memasang 
beberapa LED-Strips di dinding yang dapat Anda 
atur sedemikian rupa sesuai selera Anda.
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Peng at u r an  Pen ca h aya a n
yang  Baik  pa d a  Ap a r temen

T I P S &  T R I K
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HOME & LIVING

4. Pencahayaan kamar anak

Perlu diketahui jika Anda memiliki anak yang 
juga tinggal di apartemen, tata pencahayaan 
di kamar si kecil juga sangatlah penting 
karena sebagian besar anak takut ketika 
kamarnya gelap namun tidak bisa tidur juga 
ketika kamarnya terang. Anda perlu     
menyediakan setidaknya dua lampu, yaitu 
redup (yang akan digunakan saat anak 
hendak tidur) dan terang. Jika ruang belajar 
anak menyatu dengan kamar tidurnya, ada 
baiknya Anda menyiapkan lampu di meja 
belajarnya.

5. Menggunakan pola tak beraturan

Pola pencahayaan ini terbilang cukup        
praktis dan memberi kesan artistik pada 
ruang apartemen Anda. Penggunaan pola 
seperti ini mungkin terkesan ekstrim bagi 
Anda, namun dapat menimbulkan efek       
dramatis yang luar biasa. Dengan               
memadukan pola pencahayaan ini dengan 
pencahayaan teratur, tata cahaya yang 
nampak tidak akan kacau maupun               
berantakan.

6. Jumlah dan jenis lampu bersama        
     dimmers

Mungkin banyak dari Anda yang                    
beranggapan bahwa poin ini tidak terlalu 
penting, namun baik jumlah maupun jenis 
lampu dapat memberikan hasil akhir       
tampilan cahaya yang berbeda-beda pada 
tiap ruangan. Jumlah lampu yang dipasang 
terlalu banyak akan menyebabkan kesan 
menyilaukan karena ada sorotan cahaya dari 
berbagai arah dan membuat kita tidak fokus 
untuk beraktivitas. Namun jumlah lampu 
yang terlalu sedikit pun juga akan          
menyebabkan susahnya melakukan aktivitas 
karena ruangan kurang penerangan dan 
pada akhirnya dapat juga merusak mata 
Anda. Jenis lampu (tingkat keterangan) yang 
digunakan juga tidak bisa disamakan antara 
toilet, kamar tidur, living room, dan dapur. Di 
si n i ,  p e n g h u n i  a p a r t e m e n  d a p a t                
menggunakan dimmers, sebuah alat yang 
dapat mengatur tingkat keterangan dari 
lampu yang terdiri dalam beberapa level. 
Alat ini juga dapat merubah “mood” suatu 
ruangan berdasarkan selera Anda.

Sumber : https://jendela360.com/info/tips-menata-pencaha-
yaan-di-apartement/

Sumber : https://www.elledecor.com/design-decorate/interi-
ordesigner/news/a9240/apartment-lighting-ideas/
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HOBBIES

Bahan :
• 1 liter jus anggur putih
• 160 gr buah blueberry, sisihkan sebanyak 120 gr
• 250 ml jus jeruk
• 1 buah jeruk nipis, ambil sarinya
• 2 buah jeruk nipis, diiris
• 2 buah jeruk diiris
• 2 buah pisang, potong - potong
• 2 buah peach, potong - potong

Cara Membuat
1. Blender jus anggur putih dengan 40 gram buah 

blueberry. Tuang campuran ke mangkuk wadah.
2. Tambahkan jus jeruk dan perasan jeruk nipis. Aduk 

supaya tercampur rata. 
3. Masukkan ke wadah dengan campuran jus, buah 

yang sudah dipotong-potong (jeruk, pisang, jeruk 
nipis dan buah peach) dan 120 gram blueberry. 
Diamkan di kulkas selama kurang lebih 2 jam sebe-
lum disajikan. 

Bahan :
• 450 gram spaghetti
• 1/3 cangkir minyak zaitun extra virgin
• 8 siung bawang putih, iris tipis
• 1/2 sdt cabai merah kering
• 1/2 cangkir daun peterseli segar dicincang
• 1 cangkir keju parmesan parut, tambahkan ekstra untuk penyajian.
• Garam 

Cara Memasak :
1. Rebus air di panci besar hingga mendidih. Masukkan 2 sendok makan garam dan spaghetti, masak sesuai

petunjuk di kemasan. Sisihkan ½ cangkir air rebusan spaghetti sebelum ditiriskan.
2. Panaskan minyak zaitun pada api sedang di wajan yang cukup besar untuk mengaduk spaghetti. Masukkan

bawang putih dan masak selama kurang lebih 2 menit, aduk terus menerus hingga berwarna keemasan. Tam-
bahkan cabai merah kering dan masak kembali selama 30 detik. Masukkan spaghetti, aduk hingga rata, 
tambahkan air rebusan spaghetti jika diperlukan. Bubuhkan garam sesuai selera.

3. Matikan api dan masukan peterseli dan keju parmesan, aduk hingga rata. Sajikan hangat dengan tambahan 
parutan parmesan.

Spaghetti
Aglio E Olio

Sangria
Mocktail
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