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Sambut hangat kunjungan ALZI ke Kanopi Group
 Pada awal bulan November 2021, Yayasan Alzheimer Indonesia yang biasa kita dengar dengan sebutan 
ALZI yang diwakilkan oleh Pak Michael dan Bu Amalia berkunjung ke Kanopi Group. Ditemani oleh Pak Kikin 
Is Sugiarno, perwakilan ALZI berkeliling ke Kanopi Nursing Home dan Training Center Kanopi setelah 
berbincang-bincang di kantor pusat Kanopi yang berada di Jalan Perikani Raya.
 Beberapa kegiatan bekerja sama terjalin antara ALZI dan Kanopi Group, diantaranya adalah 
pengadaan rumah perawatan / Kanopi Nursing Home yang mengkhususkan bagi pasien ODD (Orang 
Dalam Demensia) seperti yang sudah di gaungkan tepat di hari ulang tahun Kanopi Nursing Home 18 
Agustus 2021 lalu.
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Launching video klip perdana
Sincere Foundation di 11.11

Donor rutin semua yang bernaung
di bawah Kanopi Group

 M e n g u n d a n g  p a r a 
Sahabat SF dan beberapa 
pe r s /med ia ,  S i n ce re 
Foundation mengadakan 
acara launching pada 
video klip perdananya. 
Video klip yang berjudul 
“ T u h a n  S e l a l u 
Menolongku” ini pun turut 
dinyanyikan bersama-
sama para Oma & Opa di 
Kanopi Nursing Home, 

beberapa Sahabat SF, dan juga dinyanyikan bersama 
dengan pencipta lagunya sendiri Jason Irwan.
 Bersamaan dengan launching video klip ini, Sincere 
Foundation turut mengajak semua orang menjadi bagian 
dari pemberi berkat untuk mereka yang membutuhkan 
dengan berdonasi tanpa memberatkan para donatur 
melalui program GEULISS (Gerakan Usaha Like, Share, dan 
Subscribe) pada kanal YouTube Yayasan Sinar Cerah Empati.

 Donor darah yang menjadi kegiatan rutin ini diadakan 
hampir setiap 2 bulan sekali. Tidak perlu repot-repot setiap 
orang yang bernaung dibawah Kanopi Group untuk 
mendonorkan darahnya ke Palang Merah Indonesia (PMI). 
Melalui Manajemen Kanopi Group, PMI didatangkan ke 
Kantor Pusat untuk mempermudah para pendonor untuk 
mendonorkan darahnya.
 Selain menyehatkan tubuh, mendonorkan darah juga 
m e n j a d i  s e b u a h 
tindakan untuk berbagi 
kepada sesama yang 
membutuhkan transfusi 
darah tentunya. Bukan 
h a n y a  p e n d i d i k a n 
perawatan medis yang 
diberikan Kanopi Group, 
tetapi softskill seperti ini 
seringkali ditemukan 
d i b a w a h  n a u n g a n 
Kanopi.

Lelang foto dari fotografer ternama oleh Sincere Foundation
  Lelang poto dari fotografer ternama oleh Sincere FoundationSalah satu karya Sahabat SF 
yang berupa foto hitam putih yang memiliki makna yang cukup dalam ini diambil di New York 
oleh Fanfani Arsad (instagram: @blekribe) yang bertepatan saat mengikuti acara Fashion Week 
pada 2021 lalu. Dalam frame itu, digambarkan seorang lelaki tua yang sedang berdiri sendiri 
yang sedang menatap hampa dipinggir jalan.Foto yang terjual ini telah dicetak di kertas dari 
lapisan khusus (kertas hahnemuhle ultra smooth dengan protective spray) yang dapat bertahan 
hingga 100 tahun. Yang artinya, poto yang akan bertahan lama untuk dipajang karna bukan 
dari kertas biasa dan cukup bermakna untuk mereka penikmat gambar.
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Perawat Kanopi :

Tetap di”training” meskipun lulusan S1 keperawatan

“Bukan hanya susah untuk masuk menjadi perawat di Kanopi, bahkan mau kerjanya 
pun susah”.

 Mungkin kurang lebih seperti itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan saat ingin 
mendaftar menjadi perawat di Kanopi. Pasalnya ada beberapa persayaratan yang 
harus di lengkapi sebelum masuk dan terdaftar menjadi perawat Kanopi, dan harus 
lulus dari setiap ujian kelulusan dan pelatihan yang diberikan dari Kanopi Training 
Center. Bahkan meskipun mereka yang mendaftar lulusan S1 keperawatan pun tidak 
luput dari pelatihan dan persyaratan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan.

 Sebenarnya tidak untuk menyulitkan, tetapi 
pengalaman telah 19 tahun dari Kanopi berdiri 
mengajarkan bagaimana untuk memberikan 
pelayanan terbaik bahkan hingga “melayani dengan 
setulus hati”. Seperti koin yang memiliki 2 sisi, Kanopi 

Group pun melihatnya dari 2 sisi. Satu sisinya dilihat dari siapa yang benar-benar serius 
untuk menggapai mimpinya di Kanopi, dan disisi lainnya untuk memberikan pelayanan 
yang tidak main-main kepada setiap kliennya.
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Kanopi menjadi wadah generasi muda

yang ingin melanjutkan cita-citanya
 Tidak sedikit dari mereka yang bernaung dibawah payung Kanopi 
Group menjadi orang-orang hebat diluar sana. Mereka yang telah wisuda 
dengan gelar S1 keperawatannya, mereka yang menjadi pengusaha, keluar 
negeri, dan hal-hal lain yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh para 
perawat dan keluarganya sebelumnya.

 Mereka yang serius dan tekun di Kanopi, 
sudah banyak melahirkan generasi muda yang 
tangguh untuk menggapai apa yang dicita-citakan dirinya sendiri dan tangguh dalam 
menafkahi keluarganya. Meskipun harus melalui seleksi persyaratan masuk yang ketat, 
dan harus mengikuti pelatihan dahulu hingga dinyatakan lulus sebelum mulai bekerja. Hal 
itu menjadikan mereka lebih tegar dalam mendapatkan apa yang ingin dicapainya. 
Seperti yang selalu dikatakan pendiri Kanopi kepada para staff dan perawatanya “man 
jadda wa jadda”, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh akan dapatlah dia.

Banyak homecare lain yang mudah ditemukan,
tapi kenapa harus dari Kanopi?

 Di era digital seperti sekarang ini, sangatlah mudah 
mencari apapun yang diinginkan di mesin pencarian seperti 
google dan lain-lainnya. Terlebih saat kita hendak mencari 
kata perawat, perawat homecare, perawat lansia, dll tentu 
akan banyak sekali bermunculan website atau iklan-iklan 
yang menawarkan jasa homecare tersebut. Lalu apa 
perbedaannya Kanopi dengan penyedia jasa homecare 
lainnya itu?, sama-sama penyedia jasa homecare dan 
memiliki service yang hampir kurang lebih sama.
 Seperti namanya “Kanopi”, yang berarti payung yang 
memayungi semua yang dinaunginya. Bukan medisnya yang 

terlihat pada pelayanan Kanopi, tetapi pelayanan kasih setulus hati yang Kanopi tawarkan untuk 
kliennya. Dari pelatihan perawat-perawatnya, pemilihan perawat yang cocok dengan diagnosa 
calon pasien, pergantian perawat yang kurang cocok tanpa batasan minimal dan service lainnya 
yang tidak dapat ditemukan penyedia jasa homecare lainnya manapun di Indonesia. Maka dari itu 
Kanopi berani dengan sebutan “pelopor homecare Indonesia”, karna sudah lebih dari 19 tahun 
menemani masyarakat Indonesia dan mancanegara.
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