
Buletin Kanopi

Kanopi Group hadirkan
Bapak Hariadi A. Soenarjo

untuk berkarya bersama
             Awal bulan Agustus 2021, Kanopi Group menghadirkan sosok yang 
memiliki segudang pengalaman pada perusahaan-perusahaan besar. Dia lah 
Bapak Hariadi A. Soenarjo yang kini dipercaya untuk turut dalam meningkatkan 
Kanopi Nursing Home dan mengembangkan cahaya sinar dari Yayasan Sinar 
Cerah Empati yang dikenal dengan sebutan Sincere Foundation.
 Selain segudang pengalaman dalam bekerja, beliau pun dipercaya dalam 
memimpin beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Dengan harapan 
Kanopi Group terus berkembang dan bersinergi dari setiap anak perusahaannya 
dalam mencapai kesuksesan bersama-sama, dan terus menjadi tempat 
bernaung yang teduh bagi sesama.

Edisi Bulan Agustus 2021

* untuk kalangan sendiri

Tingkatkan SDM internal, Kanopi Group
adakan bedah buku dan doa bersama

Gerakan donasi
“follow, subscribe, like, comment, & share”
dari Sincere Foundation

Merayakan Ulang Tahun,
Kanopi Nursing Home bersama Prodia
dan ALZI untuk mengadakan Talkshow

“Wall of Success”
hiasi wajah gedung baru Training Center

 Salah satu hal terpenting dalam 
terciptanya keberhasilan sebuah 
perusahaan ialah SDM (Sumber Daya 
Manusia) yang ada didalamnya. Maka 
dari itu, Kanopi Group mengadakan 
kegiatan bedah buku yang berisikan 
motivasi dan pelajaran-pelajaran 
berharga untuk pribadi masing-masing 
individu maupun untuk tim dalam 
melakukan kerjasama yang lebih baik.

 Tidak tertinggal, setiap satu bulan sekali mengadakan berdoa 
bersama untuk memberikan 
kekuatan secara rohani. Bukan 
hanya badan dan pikiran yang 
diberikan asupan, Kanopi 
G r o u p  p u n  m e m i k i r i k a n 
bagaimana meningkatkan SDM 
y a n g  b e r m u t u  u n t u k 
menghasilkan sesuatu yang 
lebih baik lagi.

Yayasan Sinar Cerah Empati, 
atau biasa didengar dengan 
sebutan Sincere Foundation (SF) 
kini sedang menggalang donasi 
yang bukan melalui uang dan 
sejenisnya. Lalu bagaiamana 
berdonasi tanpa memberikan 
uang atau sejenisnya?, SF 
mengajak masyarakat dengan 
ajakan berdonasi melalui cara 
m e n g i k u t i  s o s i a l  m e d i a 
instagram dan youtube. Tidak 
b e r h e n t i  d i s i t u ,  S F  j u g a 
mengajak untuk menyukai atau 
b e r k o m e n t a r  d a n  j u g a 
membagikan ulang set iap 
unggahan yang ada di sosial medianya. Cukup mudah bukan 
berdonasinya? Yuk segera mencoba, dan dengan membagikan tulisan 
menarik ini juga bagian dari berdonasi.

 Melalui aplikasi zoom, Kanopi Nursing 
Home melakukan 'talkshow' yang bertema 
“merawat Lansia di masa Pandemi” pada tanggal 
28 Agustus 2021 bersama Prodia Senior dan juga 
Asosiasi Alzheimers Indonesia (ALZI). Diisi dengan 
narasumber dari PERGEMI (Persatuan Gerontologi 
Medik Indonesia), dr. Arya Govinda Roosheroe, 
SpPD-KGer,FINASIM.
 Kegiatan yang merupakan rentetan acara dalam merayakan HUT 
ke-3 Kanopi Nursing Home ini, mendapat respon yang sangat positif 
dari masyarakat luas. Ada ratusan peserta yang hadir dalam kegiatan ini 
meskipun ada beberapa kendala terjadi, tidak menurunkan minat dan 
terus mencoba mengikuti kegiatan ini.

Satu bulan sudah sejak diresmikannya 
gedung pusat pelatihan baru PT. Kanopi 
Insan Sejahtera (KIS), kini gedung yang 
biasa disebut TC (Training Center) ini 
sudah mulai dihias agar lebih tampak 
memukau. Salah satu hiasannya ialah 
“wall of success”, yaitu berisikan para 
mitra perawat PT. KIS yang telah memiliki 
cerita suksesnya selama berada dibawah 
payung PT. KIS ini. Dari yang diberikan 
kendaraan bermotor, jalan-jalan keluar negeri, dikuliahkan layaknya 
anak sendiri, dan banyak cerita menarik dari masing-masing individu 
yang ada dibalik gambar yang menghiasi “wall of success” ini.
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