
G r e e t i n g  f r o m  B M

Bapak/Ibu Pemilik/Penghuni Unit Veranda Residence yang kami 
hormati,

Salam sejahtera.

Selamat berjumpa kembali dalam Veranda e-newsletter.
Pada edisi 14 kali ini, kami sampaikan pemberitahuan ulang terkait 
pembayaran PBB tahun 2021 dan pelaksanaan AJB unit bpk/ibu 
serta informasi lainnya yang berguna. Kami sajikan pula resep 
comfort food yang dapat dicoba untuk menemani aktifitas Work 
From Home, dan aktifitas yang dapat dilakukan bersama anak 
balita bpk/ibu.

Di tengah PPKM yang masih berlanjut untuk menekan laju pandemi 
COVID-19, kami juga menghimbau bpk/ibu dan anggota keluarga 
untuk selalu menerapkan 5M dalam keseharian kita: memakai 
masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, 
dan mengurangi mobilitas.

Akhir kata, selamat membaca dan salam sehat selalu.

Salam,

Angelika Susanti
Building Manager
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PENANDATANGANAN
AKTA JUAL BELI (AJB)

Sebagai tindak lanjut atas pelunasan pembayaran unit Veranda Residence at Puri  
yang telah Bapak/Ibu lakukan, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan 
Akta Jual Beli di hadapan Notaris PPAT.

Keuntungan Bapak/Ibu setelah melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) 
antara lain sebagai berikut:
    1. Sertifikat HMSRS sudah beralih menjadi atas nama Bapak/Ibu
    2. Menghindari biaya peralihan hak semakin besar, dikarenakan syarat dan biaya 
         setiap tahunnya ada perubahan mengikuti peraturan/kebijakan dari Pemerintah     
         dan juga biaya selisih pajak yang akan semakin bertambah besar akibat mening-
       katnya nilai NJOP.

Adapun dokumen yang diperlukan untuk proses Penandatanganan Akta Jual Beli 
(AJB) sebagai berikut:
     1. Foto Copy KTP WNI Suami dan Istri (yang masih berlaku)
     2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
     3. Foto Copy NPWP
     4. Foto Copy Akta Perkawinan
     5. Foto Copy:
            - Akta Lahir dan Surat Ganti Nama (bila terdapat perbedaan nama pada 
              KTP dan Akta Perkawinan)
            - Surat Keterangan Belum Menikah dari Kantor Kelurahan (bagi yang belum 
              menikah)
     6. Foto Copy SPPT PBB 2021 dan Bukti Bayar

Dokumen di atas dibuat masing-masing dibuat rangkap 2(dua) dan diserahkan 
melalui Building Management u.p. Juli.
Informasi biaya-biaya yang harus dibayarkan selengkapnya untuk Akta Jual Beli 
Tahun 2021 dapat menghubungi Michelle Josephine di 021-5816161.

WHAT’S ON VERANDA

PBB Tahun 2021
Terhitung tahun 2021 SPPT PBB sudah tidak berupa lembar 
fisik lagi, cukup diunduh melalui Aplikasi JAKI atau 
pajakonline.jakarta.go.id

Pembayaran PBB 2021 dapat dilakukan langsung oleh 
Pemilik Unit melalui tempat pembayaran elektronik yang 
disediakan oleh Bank seperti ATM/Teller/Fasilitas lain.

Jatuh tempo pembayaran PBB Tahun 2021: 29 Oktober 
2021 

Untuk mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) Unit 
bapak/ibu, dapat menghubungi Juli di 021-5816161.
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FREE ALL TV CHANNEL (3BLN)
FREE BIAYA PEMASANGAN

* Harga sudah termasuk PPN 10%
* Free Instalasi dan kabel s/d 40 meter

* Harga belum termasuk biaya admin & E-bill

Untuk program hiburan bagi keluarga Anda dan kelancaran bekerja, 
manfaatkan penawaran terbaru dari First Media dan CBN. Hubungi:

Yoga - CBN: 0815 1364 2027
Nada - Firstmedia: 0812 8929 9297



HOME & LIVING
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MENGELOLA
LIMBAH INFEKSIUS
DI RUMAH TANGGA
DENGAN AMAN

 imbah infeksius adalah limbah yang 
terkontaminasi organisme patogen yang 
tidak secara rutin ada di lingkungan dan 
organisme tersebut dalam jumlah dan 
virulensi yang cukup menularkan penyakit 
pada manusia rentan, seperti COVID-19. 
Limbahnya dapat menjadi sumber 
penularan penyakit.

Jenis Limbah Infeksius Rumah Tangga dan 
Penanganannya
       Limbah Infeksius Non Medis
 Kain kasa, tisu, kapas, Alat Pelindung 
 Diri (APD), sarung tangan dan masker:

    

 Pembalut, popok bayi dan popok 
           dewasa sekali pakai:

 

 Sisa bahan makanan, sisa makanan, 
           kardus/plastik makanan kemasan:

       Limbah Infeksius Medis
 Jarum suntik, alat infus, bekas rapid test:

Limbah infeksius tidak boleh bercampur 
dengan sampah rumah tangga lainnya. Bila 
kantong plastik kuning yang digunakan tipis, 
gunakan rangkap dua dan tutup/ikat 
dengan rapat.
Semprot disinfektan sebelum diberikan 
kepada petugas kebersihan.
Cuci tangan dengan bersih menggunakan 
sabun setelah menangani sampah infeksius 
tersebut.

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

L

APD, sarung tangan dan masker 
dibalik setelah dipakai. Dirusak 
dengan cara digunting kemudian 
dilipat. Lakukan disinfeksi: 
direndam atau disemprot cairan 
disinfektan atau air sabun. 
Masukkan ke dalam kantong 
kuning (atau kantong berwarna 
lain dan diberi label “Limbah 
Infeksius” di bagian luar kantong), 
kemudian taruh dalam tempat 
sampah tertutup.

Bersihkan kotoran pada popok 
sekali pakai dengan mem- 
buangnya di jamban yang 
terhubung dengan tangki septik.
Bungkus popok yang sudah 
dibersihkan dan pembalut sekali 
pakai dengan kertas bekas.
Masukkan ke dalam kantong 
plastik kuning (atau kantong 
plastik berwarna lain dan diberi 
label “Limbah Infeksius” di bagian 
luar kantong), selanjutnya 
masukkan ke dalam tempat 
sampah tertutup.

Masukkan sisa bahan makanan, 
sisa makanan, kardus/plastik 
kemasan makanan, ke dalam 
salah satu bekas kardus/plastik 
yang ada.
Masukkan ke dalam kantong 
plastik kuning (atau kantong 
plastik  berwarna lain dan diberi 
label “Limbah Infeksius” di bagian 
luar kantong), selanjutnya 
masukkan ke dalam tempat 
sampah tertutup.

Masukkan semua limbah infeksius 
benda tajam, ke dalam salah 
satu bekas kardus/plastik yang 
ada.
Masukkan ke dalam kantong 
plastik kuning (atau kantong 
plastik berwarna lain dan diberi 
label “Limbah Infeksius” di bagian 
luar kantong), selanjutnya 
masukkan ke dalam tempat 
sampah tertutup.



HOBBIES
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Bahan:
1 butir wortel ukuran medium, kupas dan 
potong memanjang ukuran batang korek api
1 butir timun kecil tanpa biji, potong meman-
jang ukuran batang korek api
1 daun bawang ukuran medium, iris tipis
Lokio secukupnya
Cabai rawit secukupnya, iris tipis
Daun mint secukupnya
Daun rosemary atau sejenisnya, secukupnya
Daun basil secukupnya (optional)
Udang rebus secukupnya
Bihun atau jenis bakmi soba yang telah matang

Irisan selada
6-8 kulit lumpia Vietnamese rice paper
Edible flowers (misal: pansy atau viola) secukupnya

Saus Kacang:
Bahan:
2 sendok makan peanut butter
2 sendok makan gula dan cuka
Biji wijen
Chili Oil

Siapkan semua bahan masakan. 
Siapkan kulit lumpia dengan cara merendam setiap lembaran Vietnamese rice paper satu 
per satu dalam sebuah mangkuk berisi air, selama 15-20 detik, dan segera taruh di atas 
permukaan yang rata atau sebuah piring bersih.
Isi kulit lumpia dengan susunan:
  a. Bihun yang telah matang
  b. 2-3 lembar daun mint atau basil
  c. 3-4 pcs udang yang telah dipotong 
  d. Edible flowers 
Gulung kulit lumpia dan isinya sampai membentuk gulungan yang rapi dan rapat.
Tempatkan pada piring hidangan, hiasi dengan sisa edible flowers untuk menggugah 
selera.

1.
2.

3.

4.
5.

Cara memasak:

Aduk rata peanut butter, gula, cuka sedikit garam dan cabai rawit dalam mangkuk kecil.
Taburi dengan biji wijen di atasnya.

1.
2.

Cara membuat Saus Kacang:

Sumber: cooking with yui (Yui Mile)

Summer Rolls
with Peanut Dipping Sauce 
Untuk 6-8 rolls



KIDS’S CORNER
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Hello, Veranda kids!

Di sela-sela kegiatan Work From Home (WFH), luangkan waktu bersama buah hati 
tersayang dengan membuat makanan ringan sambil memperkenalkan alam kepada 
mereka.

Selamat beraktifitas!




