
Buletin Kanopi
Donor darah
Yang mendonor sehat, yang lain tertolong
 Kegiatan donor darah, merupakan kegiatan yang rutin hampir 
setiap 2 bulan sekali di PT Kanopi Insan Sejahtera (PT. KIS). Kegiatan ini 
melibatkan semua pihak, baik dari direksi, staff, mitra perawat, hingga 
ke anak-anak perusahaan Kanopi Group lainnya. Donor darah ini 
tentu belum dapat dilakukan sendiri secara internal, PT. KIS mengajak 
bekerja sama dengan salah satu cabang PMI untuk segala prosesnya.
 Tujuan dari adanya kegiatan donor darah ini bukan sekedar 
menyumbangkan darah saja. Selain untuk membantu orang lain yang 
membutuhkan transfusi darah dan menyehatkan tubuh yang 
mendonorkan darahnya, kegiatan ini juga sebagai sarana pelatihan. 
Pelatihan yang dimaksud ialah berbagi dapat melalui sarana apapun, 
termasuk mendonor darah dan melatih berkorban untuk menolong 
orang lain yang membutuhkan pertolongan.

Edisi Bulan September 2021

* untuk kalangan sendiri

Promo September Ceria;
Promo harga khusus biaya admin
untuk layanan jasa home care
#dirumahaja

Sincere Foundation lebarkan sayap,
mulai dari merekrut relawan hingga
bekerja sama dengan perusahaan ternama

Merawat dengan penuh kasih dan rasa gembira,
hanya di Kanopi Nursing Home tempatnya

PT Kanopi Insan Sejahtera
menjadi tempat berkarya anak-anak bangsa

 Memasuki awal caturwulan terakhir 
pada tahun 2021 ini, PT. KIS memiliki 
promo harga khusus pada biaya admin 
untuk layanan jasa home care nya. Jasa 
home care disini ialah, perawat home 
care, caregiver, dan babysitter yang akan 
merawat atau mendampingi keluarga 
klien dirumahnya masing-masing. Tentu 
dengan tanpa mengurangi kualitas 
pelayanan meskipun membuka harga 
promo, PT. KIS tetap menugaskan para 
mitra perawatnya bagi mereka yang 

telah dinyatakan lulus dalam masa pelatihannya di training center PT. 
KIS itu sendiri.

 September 2021 merupakan bulan 
baik bagi Yayasan Sinar Cerah Empati yang 
dikenal dengan Sincere Foundation (SF) ini. 
Setelah kehadirannya salah satu direksi 
yang berfokus pada SF, yaitu Bpk. Hariadi A. 
Soenarjo, kini mulai mengembangkan 
sayapnya mulai dari merekrut relawan 
hingga bekerja sama dengan beberapa 
perusahaan ternama.
 Melalui program-program yang 
dibuat, satu-persatu program-program ini 
mulai dijalankan, salah satunya merekrut 
relawan dengan sebutan “Sahabat SF” yang 
kedepannya akan membantu menjalankan 
setiap program SF atau bahkan menjadi pencetus ide program 
barunya. Selain itu, SF juga menggandeng perusahaan ternama untuk 
menjalankan bisnisnya yang keuntungannya akan menjadi berkah 
untuk didonasikan kepada yang membutuhkan. Never Too Lavish, jika 

pernah mendengar nama ini mungkin akan 
terngiang dengan Presiden RI Joko Widodo. 
Perusahaan ini lah yang sedang bekerja sama 
dengan SF yang kedepannya dalam menjalankan 
bisnisnya, dan masih ada beberapa perusahaan 
ternama lainnya.

 Merawat pasien dengan perawatan profesional dan perawat 
yang berpengalaman mungkin memang bukanlah suatu hal yang unik. 
Tetapi merawat dengan secara profesional dengan penuh ketulusan, 
kasih sayang, dan setulus hati melalu kegiatan-kegiatan dan 
pendampingan 24 jam hingga membuat pasien merasa senang dan 
bahagia tentu merupakan suatu hal yang jarang sekali ditemukan. 
Terutama mereka yang memang membutuhkan perawatan dengan 
lingkungan yang kondusif agar mendukung pemulihan secara sik dan 
mentalnya.
 Melalui Kanopi Nursing Home (KNH), maka akan ditemukan 
layanan yang menawarkan 
perawatan profesional, kasih 
yang tulus, dan penghuni 
(pasien) yang bahagia. Selain 
24 jam ditemani perawat yang 
berpengalaman, di KNH juga 
dipenuhi kegiatan-kegiatan 
mena r i k  s epe r t i  s enam, 
bermain, bernyanyi, dsb. yang 
a k a n  m e m b u a t  p a r a 
penghuninya merasa nyaman 
seperti sedang tidak dirawat.

 Seperti namanya 
Kanopi, PT. KIS menjadi 
tempat berteduh dan 
bernaung anak bangsa 
da lam menggapa i 
mimpinya dibawah 
p a y u n g  K a n o p i . 
Bahkan tidak sedikit 
da r i  me reka  yang 
sukses mencapai apa 
yang dicita-citakannya. 
M e l a l u i  d i v i s i 
Rekrutmen, setiap anak 
bangsa dari Sabang 

hingga Merauke datang dan menjadi bagian dari PT. KIS untuk berkarya 
bersama dan mewujudkan impiannya.
 Gambaran ini, merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan 
berdirinya PT. KIS selain menjadi penolong dari kesulitan untuk mereka 
yang membutuhkan perawatan. PT. KIS juga menjadi sarana berkarya 
bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk bersungguh-
sungguh dalam menggapai mimpinya.
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