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Kanopi tingkatkan pelayanannya untuk
Kesehatan Indonesia
 Sebagai “pelopor home care Indonesia”, Kanopi Group terus membenahi layanannya agar menjadi 

lebih baik lagi. PT. Kanopi Insan Sejahtera (PT. KIS) selalu meningkatkan kualitas mutu dari pelatihan 

perawatnya agar dapat memberikan pelayanan terbaik  untuk keluarga Indonesia. Bukan hanya itu, rumah 

perawatannya Kanopi Nursing Home (KNH) pun juga mengalami perbaikan dari semua sisi untuk 

menerapkan asuhan keperawatan dengan baik. Dari segi kemanusiaannya, Kanopi Group memiliki 

Yayasan Sinar Cerah Empati yang lebih dikenal dengan sebutan Sincere Foundation yang saat ini masih 

berfokus pada membantu kesehatan untuk lansia yang memiliki kendala dari segi nansialnya.

 Kedepannya diharapkan PT. KIS dapat menjadi wadah yang lebih besar dan lebih baik lagi untuk 

memulihkan serta berkontribusi bagi kesehatan masyarakat Indonesia melalui layanan home care ini, dan membantu generasi muda Indonesia, 

khususnya tenaga kesehatan yang ingin menggapai cita-citanya. Begitu pula dengan Kanopi Nursing Home yang juga pelopor nursing home di 

Indonesia ini agar dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin merawat keluarga maupun kerabatnya. Lalu Sincere Foundation yang 

semakin luas memberikan manfaat untuk yang membutuhkannya.

Edisi Bulan Desember 2021

* untuk kalangan sendiri

Outing Kanopi Group,
bangun kekompakan untuk satukan tujuan

Sambut hangat Hari Natal
dengan penuh suka cita dalam kebersamaan
di Kanopi Nursing Home Setelah sekian lama memendam kerinduan 

asah kekompakan dan rasa kekeluargaan 
diluar kantor, di penghujung tahun 2021 ini, 
tepatnya di MDC Gadog-Bogor, seluruh 
jajaran Kanopi Group (Kanopi Insan 
Sejahtera, Kanopi Nursing Home, dan Sincere 
Foundation) bersatu padu dalam permainan-

permainan seru yang membuat kita menjadi satu. Permainan yang 
memang sengaja diatur sedemikian rupa hingga lelah tak lagi terasa 
yang membuat semangat kembali untuk menyambut 2022 dalam 
meningkatkan kualitas pelayanannya.

 Selain permainan-permainan seru ini, outing ini juga menjadi 
sarana dalam menyatukan tujuan dari apa yang akan dilakukan di 
2022 kedepannya. Dengan isi / motto 
dari outing “We are Transforming, 
Moving Forward and Up”, Kanopi 
Group menyiapkan diri untuk menjadi 
lebih baik lagi melalui rencana-
rencana dan strategi yang kami sebut 
dengan “Renstra 2022” untuk 
pelayanan yang akan diberikan 
kepada masyarakat Indonesia.

 Banyak cerita di Kanopi Nursing Home (KNH) setiap 
harinya, tetapi pada 25 Desember 2021 ini menjadi 
momentum yang spesial bagi setiap penghuni KNH yang 
beragama Nasrani. Merayakan hari besar Natal di KNH 
adalah suatu hal yang membahagiakan sekaligus 
mengharukan. Pasalnya, kebersamaan yang sangat terasa 
antara penghuni dan perawat yang sangat berbeda 
dengan hari-hari biasa lainnya, mulai dari makan bersama, berbagi 
ucapan dan doa, berbagi hadiah, bernyanyi bersama, dan hal-hal lain 
yang menjadikan hari yang indah untuk semua.
 Suka cita yang dirasakan di Natal 2021 ini, pasti sangat 
bermakna bagi setiap penghuni KNH, terlebih lagi bagi penghuni baru 
yang belum pernah merasakan merayakannya di KNH bersama 

perawat dan penghuni lainnya yang tidak 
bersama keluarga. Tetapi meskipun demikian, 
semua yang berada di KNH merupakan 
sebuah keluarga yang mana setiap harinya 
mereka berinteraksi, saling diperhatikan, dan 
terutama  dirawat dengan penuh tulus kasih, 
yang menjadikan setiap penghuni tetap 
merasa nyaman serasa Bersama keluarganya 
saat merayakan Natal ini.

Kerjasama antara Kanopi Insan Sejahtera
bersama Nasabah Solitaire dan Prioritas BCA
 Awal Desember 2021 Bapak Pendiri Kanopi Group, Bpk. Kikin Is Sugiarno bersama Deputy 
President Director PT Bank Central Asia (BCA) Bpk. Suwignyo Budiman menandatangani 
kerjasama di kantor pusat yang berada di jalan Perikani Raya, Jakarta Timur. Dengan dihadiri 
beberapa pers / media cetak dan media digital, ada juga siaran langsung melalui aplikasi zoom.
 Melalui kerjasama ini, kedua belah pihak menawarkan promo khusus bagi nasabah Solitaire dan Prioritas BCA untuk 
menggunakan jasa dari layanan Kanopi Group yang berupa harga khusus untuk biaya admin (home care, caregiver, dan 
babysitter), dan juga potongan 10% dari tarif yang berlaku untuk biaya perawatan di Kanopi Nursing Home (KNH). Selain 
mengajak KIS untuk tumbuh bersama-sama, BCA juga menargetkan nasabah Solitaire dan Prioritas perseroan semakin loyal 
sehingga meningkatkan bisnis perseroan kedepannya.

Buletin Kanopi - Halaman 1



Buletin Kanopi
Edisi Bulan Desember 2021

* untuk kalangan sendiri

Cerita Perawat :
Menjadi caregiver di Kanopi sejak 2003 hingga 2021, banyak suka citanya

 Berawal dari 2003 silam, cerita tentang caregiver yang berasal dari Banjarnegara, 
Jawa Tengah ini memulai ceritanya di Kanopi. Wanita tangguh yang bernama Sri 
Paryanti ini berkiprah hingga 2021 lalu. Ada banyak cerita, suka dan dukanya dalam 
merawat berbagai macam pasien / klien dengan kondisi yang berbeda-beda. Pasien 
yang menjadi kliennya mulai dari Kota Jakarta hingga ke Singapura menemani karirnya 
dalam menggapai apa yang ia cita-citakannya.
 Sri Paryanti bukan hanya dapat menghasilkan untuk dirinya sendiri, ia pun juga 
dapat berbagi kebahagiaan untuk keluarganya. Mulai dari dapat membeli rumah, 
lahan untuk sawah, kendaraan, hingga dapat membiayai pendidikan adiknya hingga 
sarjana (S1). “Saya mendapatkan kelakuan baik dan ramah dari staff, dan owner yang 

baik juga. Sama satu lagi, hasil yang banyak juga” tutur Sri Paryanti seraya tersenyum. Dan ia juga menambahkan pesan 
singkat bagi perawat yang baru bergabung maupun belum bergabung di Kanopi, bahwa berikan semangat kerja, kejujuran, 
dan kasih sayang pada yang sedang dirawat merupakan keharusan, karena baik pasien maupun keluarganya akan sayang 
dan baik juga kepada kita semua.

Buletin Kanopi - Halaman 2

Kanopi; bukan Home Care biasa !!
 Pada awal mula PT. KIS berdiri sebagai perusahaan home care, hampir setiap orang 
yang sedang mencari perawat home care atau semacamnya untuk merawat keluarganya 
selalu PT. KIS menjadi pilihan utama baik di rumah sakit, refrensi perawat dan dokter. 
Dalam dunia digital pun sama, jika membuka mesin pencari (google) untuk mencari 
perawat yang dapat merawat dirumah sendiri, tanpa diragukan lagi Kanopi menjadi 
pilihan utama masyarakat Indonesia.
 Perkembangan waktu, banyak sekali unit usaha berbasis home care ini berada 
dengan berbagai macamnya, mulai dari perawat medis, caregiver, babysitter, dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, Kanopi sebagai pelopor Home Care 
Indonesia tidak berpuas diri, semakin bertambahnya usia, 
Kanopi kian banyak belajar untuk memberikan pelayanan yang setulus hati untuk masyarakat yang 
akan atau sedang menggunakan jasanya. Melalui Kanopi Training Center para tenaga kesehatannya 
dimatangkan dahulu sebelum berada di tengah keluarga klien, juga memperbaiki diri baik secara 
internal dan eksternalnya. Training Center sangat berperan penting dalam menjaga kualitas dan 
mutu dari tenaga Kesehatan yang disalurkan oleh Kanopi.

Gedung baru Sincere Foundation,
tingkatkan layanan untuk membantu
yang membutuhkan

Bersama Sincere Foundation,
bangun pondasi kebaikan dengan berbagi
untuk kesehatan lansia

 “Mengingatkan pada 2002 lalu saat PT. KIS awal berdiri 
dan belum banyak yang bekerja didalamnya, Demikian juga 
kondisi Sincere Foundation (SF) saat ini” ucap pendiri Kanopi 
Group, Bpk. Kikin Is Sugiarno.
 SF yang baru saja menempatkan gedung barunya itu 
mengukir cerita baru dalam prosesnya untuk dapat menjadi 
berkat bagi orang-orang yang membutuhkan lebih luas lagi. 
Meskipun saat ini masih memiliki beberapa staff yang berada 
didalamnya, dan masih sebatas membantu kesehatan lansia 
dalam masalah nansialnya saja, SF membuka pintu sebesar-
besarnya bagi siapa saja yang ingin menjadi relawannya baik 
dari segi pikiran, tenaga, maupun secara nansial. Dan juga 
terbuka untuk yang ingin menjalin kerjasama membangun 
sebuah bisnis atau usaha yang bertujuan untuk membantu 
mereka yang membutuhkan.
 Diharapkan kedepannya, SF 
selalu diberikan kemudahan dan 
semakin diberikan kekuatan untuk 
dapat terus menjadi sinar yang sangat 
cerah untuk berempati kepada mereka 
yang sedang membutuhkan bantuan 
kapanpun dan dimanapun berada.

 Kenapa SF membantu kesehatan lansia, padahal banyak hal 
lain yang dapat dibantu?.
 Mungkin ada pertanyaan demikian dibenak Kanopian saat 
ini, kenapa hanya kesehatan lansia yang dibantu 
SF? .  Banyak  seka l i  ha l  yang sebetu lnya 
membutuhkan bantuan juga, baik dari segi 
kesehatan, nansial, sandang, pangan, dan 
sebagainya. Pendiri SF yang juga pendiri dari Kanopi 
Group ini pernah menuturkan bahwa orang tua 
merupakan kaki dan tangan dari Tuhan yang berada 
di Bumi ini, maka sebelum dapat membantu hal 
lainnya, SF mengajak untuk menjadi anak yang berbakti dengan 
orang tua yang saat ini sedang membutuhkan bantuannya dalam 
membiayai kesehatannya dari sakit yang sedang dialaminya saat 
ini.
 Ada program dari SF sendiri untuk menghormati orang tua 
(lansia), yaitu “Sayang dan Bakti pada Orang Tua”. Banyak kita 
mendengar sebutan anak angkat, tapi SF malah sebaliknya 

dengan menjadikan orang tua angkat. Lansia 
yang tidak lagi sebugar saat masa mudanya dan 
memiliki riwayat sakit, ditambah dengan tidak 
lagi memiliki keluarga inti. Begitulah gambaran 
lansia yang SF ajak masyarakat untuk ikut 
berbagi untuk kesehatannya.
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