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Hari kasih sayang, hari ulang tahun

Kanopi Nursing Home Sodong Raya
 Hari 'Valentine', begitulah banyak orang menyebut hari kasih sayang yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari ini. Di hari yang spesial 

ini, ada hal yang lebih spesial di Kanopi Group, yaitu hari ulang tahun pertama peresmiannya pada 14 Februari 2021 lalu Kanopi Nursing Home 

(KNH) yang berada di jl. Sodong Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur ini.

 Hari kasih sayang, yang cukup kental dengan pelayanan dari KNH sendiri 'melayani setulus hati' menjadi hari yang tepat sebagai hari 

peresmiannya. Karna itulah ketulusan hati dalam merawat setiap penghuni KNH menjadi pilar pertama dari 3 pilar utama KNH, yang mana 2 

lainnya yaitu asuhan keperawatan yang profesional dan penghuni yang bahagia.

Edisi Bulan Februari 2022

* untuk kalangan sendiri

Kanopi berikan ekstra diskon 6,5% untuk
nasabah Solitaire & Prioritas BCA
di ulang tahun BCA ke-65

Kanopi Nursing Home adakan webinar
bersama Klinik Mata Nusantara
dan Bank Central Asia

 Setelah melakukan 
kerjasama pada akhir tahun 
2021 lalu, kini Kanopi Group 
kembali berikan tambahan 
ekstra diskon 6,5% bagi 
nasabah  So l i t a i r e  dan 
Pr ior i tas  BCA d i  u lang 
tahunnya yang ke 65 tahun 
ini dari potongan biaya 
admin yang sebelumnya 
menjadi 2 juta rupiah untuk 
layanan home care dan 
potongan diskon 10% untuk 
tinggal di Kanopi Nursing 
Home.
 Layanan home care di 
Kanopi Insan Sejahtera (KIS) 

meliputi perawat home care (medis), caregiver dan babysitter. Adapun 
Kanopi Nursing Home (KNH) sendiri menjadi sesuatu yang mungkin 
jarang terdengar di Indonesia, yaitu rumah perawatan yang dihuni 
oleh mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan yang 
didampingi perawat selama 24 jam juga dokter on call yang siap 
datang saat dibutuhkan.

 Pertengahan bulan Februari 2022, Kanopi 
Nursing Home (KNH) menggandeng Klinik Mata 
Nusantara (KMN) untuk mengadakan webinar via 
zoom webinar dengan tema 'Tetap Aktif di Usia Senior 
tanpa Katarak'. Kegiatan ini diisi oleh dokter spesialis 
mata dari KMN, yaitu Dr. Kevin, SpM. Kegiatan yang 
sangat menarik ini cukup membuat para peserta 
yang kurang lebih berjumlah 130-an peserta ini 
betah dan bertahan lama di webinar ini, bahkan 
hingga begitu banyak pertanyaan dan tanggapan-
tanggapan positif pada kegiatan ini.

 Dan pada minggu selanjutnya, KNH kembali 
mengadakan webinar bersama BCA KCU Rawamangun 
yang pesertanya berisikan para nasabah Solitaire dan 
Prioritas BCA KCU Rawamngun. Kegiatan ini juga 
ditemani oleh pihak Alzheimer's Indonesia (ALZI), 
begitu pengisi dari materi yang disampaikannya yang 
bertemakan 'Mencegah Pikun & Hidup Dalam Keluarga 
Demensia' oleh Prof. Dr. dr. C.H.Soejono, spPD-KGer, 
MEpid, MPH. Kolaborasi yang cukup seru antara KNH-
BCA-ALZI ini selain dari isi materinya, bahkan ada juga 
senam dari ALZI, hadiah menarik dari BCA dan juga 

ALZI, juga sesi tanya jawab hingga tidak terasa telah mundur dari waktu 
yang telah terjadwal.
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Serunya bagi-bagi 'angpao' saat Imlek 2022 di Kanopi Group
 Awal Februari 2022, menjadi awal tahun 
'Macan Air' pada perayaan Imlek tahun ini. 
Dalam merayakannya, jajaran Komisaris & 
Direksi Kanopi Group membagi-bagikan 
'angpao' pada setiap karyawannya. Kegiatan 
unik & menarik ini berlangsung dengan suka ria 
dan membahagiakan penuh suka cita dalam 
kebersamaan kekeluargaan. Dilokasi yang 
berbeda, Kanopi Nursing Home (KNH) turut 
merayakan imlek ini bersama-sama para 
penghuni,staff, dan perawatnya.
 Kehangatan kebersamaan, kekeluargaan, dan 
rasa saling menghargai yang penuh rasa haru 
kegembiraan dan suka cita pada hari Imlek 
2573 Kongzili kali ini diharapkan dapat 
membawa kesuksesan Kanopi Group pada 

tahun-tahun kedepannya. Kanopi Group tumbuh semakin besar layaknya 'macan' dewasa yang mengaung 
semakin besar, dan usaha yang terus lancar layaknya air yang mengalir tampa sumbatan.
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Kanopi Training Center kolaborasi dengan Multimedia Kanopi
produksi video edukasi kesehatan

 Video edukasi tentang kesehatan mungkin bukan hal 
menarik untuk dilihat sebagian orang jika dibandingkan dengan 
video lucu yang lebih banyak digemari masyarakat. Tetapi 
menjadi catatan tersendiri, jika seseorang sedang mengalami 
sakit yang dirasakannya atau sakit tersebut terjadi pada 
keluarga maupun kerabat dekatnya, informasi sekitar 
kesehatan akan sangat dibutuhkan.
 Kanopi Training Center yang bertugas mendidik setiap 
tenaga kesehatan sebelum mereka bertugas langsung 
dilapangan ini, juga turut berbagi pengalaman dan 
pelajarannya pada masyarakat yang lebih luas lagi. Video 
tentang edukasi kesehatan ini akan beragam macamnya, mulai 
dari tips, tutorial, dan hal tentang kesehatan lainnya yang 
dikemas semenarik mungkin untuk dapat diketahui dan mudah 
dipahami.

Mengajak Generasi Muda berkarya, kini melalui media sosial
 Pandemi Covid-19 yang telah mewabah hampir disetiap belahan dunia mungkin 
menjadikan pelajaran setiap orang agar lebih berhati-hati dalam menjaga 
kebersihan, kesehatan, dan hal lain sebagainya. Tetapi disisi lain, memiliki hal positif 
dari yang sebelumnya masih banyak yang kurang begitu memahami dunia maya 
menjadi paham dan bahkan menjadi penghasilannya, seperti bisinis berbasis online, 
penjual jasa iklan online, dll. Di era yang serba digital ini, dunia maya menjadi salah 
satu alternatif yang banyak sekali digandrungi masyarakat luas, terlebih lagi pada 
generai muda saat ini. 
 Berangkat dari sini, Kanopi yang bertujuan selain mempermudah 
masyarakat yang membutuhkan layanan jasa tenaga kesehatan, juga 
mengajak generasi muda bangsa untuk berkarya dan menggapai 
mimpinya dengan menjadi bagian dari Kanopi. Melalui Divisi 
Rekrutmen Kanopi, memudahkan bagi mereka yang ingin menggapai 
mimpinya dan tidak tahu harus bagaimana melalui media sosial yang 
dapat diakses siapa saja dan dimana saja untuk lebih dekat dalam 
mengetahui Kanopi.

Klien tenang, perawat senang
dengan Customer Care Kanopi menjadi mediasi saat terjadi permasalahan

 Pasti tidak ada yang ingin memiliki permasalahan, terlebih lagi hingga 
masalah tersebut sangat kompleks. Meskipun terkadang permasalahan yang terjadi 
dikarenakan kesalahpahaman, ketidak sengajaan, atau mungkin bahkan kejadian 
terburuknya ialah masalah yang memang sengaja dilakukan baik 
dari pihak A atau B.
 Menyikapi permasalahan ini, Kanopi seperti slogannya 
'melayani setulus hati' sering sekali menjadi pihak C atau menjadi 
pihak ketiga sebagai wadah mediasi yang menengahi 
permasalahan yang kerap terjadi. Melalui divisi Customer Care 
dari Kanopi, selalu menyambut hangat dan mendengarkan setiao 
keluhan untuk mencari solusi terbaiknya.

Sedang sakit tetapi tetap
‘Makan enak, tidur nyenyak’

hubungi layanan dari Kanopi sekarang !!
Hotline (021) 489 4415

www.kanopiinsansejahtera.co.id
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