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Perkuat skuat,
Kanopi Nursing Home tambah komisaris untuk lebarkan sayap

 Awal bulan April 2022 silam, Kanopi Nursing Home (KNH) telah hadirkan komisaris barunya yang sudah 
tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Ibu Ayu Dyah Pasha, aktris senior yang sudah melanglang 
buana di Industri Perlman ini kini menjadi bagian di Kanopi Group. Sepak terjang Ibu Ayu Dyah Pasha 

memberikan pergerakan baru dalam kemajuan KNH, terlebih lagi dalam 
'dunia media' ataupun hal sejenis hingga mengenalkan tujuan dan 
bagaimana KNH kedepannya nanti.
 Kedatangan komisaris baru KNH yang sudah tentu untuk memperkuat 
mewujudkan cita-cita 1000 ranjang dapat terwujud lebih cepat.

Edisi Bulan April 2022

* untuk kalangan sendiri

Hari Raya Lebaran telah usai,
masa inval Lebaran juga telah selesai

Penuhi kebutuhan masyarakat
akan tenaga dokter ke Rumah

 Layanan inval yang meliputi 
Perawat Home Care (medis), 
Caregiver, Babysitter, dan Nursing 
Home dari Kanopi Group dalam 
menyambut l iburan panjang 
dimasa Hari Raya Lebaran tahun 
2022 ini dapat sangat membantu 
da l am  menggan t i kan  pa ra 
perawat ataupun asisten rumah 
tangga yang juga turut pulang ke 
k a m p u n g  h a l a m a n n y a 
meninggalkan 
keluarga yang 
s e d a n g 
dirawatnya.

 Se t iap  tahun Kanopi  Group turu t 
menyediakan jasa layanan inval ini, terlebih 
disaat keluarga yang ingin berlibur tapi memiliki 
keluarga yang membutuhkan perawatan dan 
tidak dapat ikut berlibur sangat cocok sekali 
menggunakan layanan inval ini, khususnya jasa 
layanan di Kanopi Nursing Home dengan rumah 
perawatan yang penuh pendampingan perawat 
terlatih dan profesional.

 K e b u t u h a n 
kesehatan yang makin 
m e n i n g k a t  d i t e n g a h 
kes ibukan  sehar i -har i 
hingga kesulitan mencari 
w a k t u  u n t u k  p e r i k s a 
kesehatannya, ataupun 
ingin memeriksa kesehatan 
k e l u a r g a  d a n  o r a n g 
tersayangnya tapi tidak 
dapat mengantarkannya. 
Mulai dari permasalahan 
ini, Kanopi Group kini 
me luncu r kan  l a yanan 
terbarunya 'Doctor Home Visit'. Layanan dokter yang dapat membuat 
janji temu dan datang langsung ke rumah Anda atau keluarga dan 
orang tersayang Anda.

 Meskipun saat ini masih belum 
lengkap dokter-dokter spesialis yang 
d i b u t u h k a n  m a s y a r a k a t ,  t e t a p i 
kedepannya Kanopi Group berusaha 
membenahi diri untuk memenuhi dan 
memudahkan kebutuhan kesehatan yang 
dapat datang ke rumah masyarakat yang 
membutuhkan.
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Kanopi Group gandeng Alodokter
guna memudahkan masyarakat temukan layanan kesehatannya

 Setelah beberapa waktu lalu menggandeng salah satu platform / 
aplikasi kesehatan Alodokter, akhirnya April 2022 lalu Kanopi Group 
meluncurkan layanan jasanya di aplikasi / platform kesehatan Alodokter 
yang menawarkan jasa Perawat Home Care (medis), caregiver, babysitter, 
dan nursing home.
 Kegiatan ini menjadi awal dari usaha Kanopi Group dalam 
memudahkan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan 
kesehatannya, khususnya dalam merawat keluarga melalui layanan 
home care dan nursing home. Kedepannya masih dalam tahap 
pengembangan guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia umumnya, baik melalui Alodokter maupun platform dan hal lainnya.
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'Penny for Elderly' salah satu program Sincere Foundation,
latih anak untuk sayang orang tua

 Siapa sih yang sudah memiliki anak dan tidak ingin disayang oleh anaknya?. Tidak 
mau bukan?, maka dari itu Sincere Foundation (SF) ingin membiasakan bahwa anak-
anak kini butuh dilatih pada khususnya untuk menyayangi orang tuanya sendiri, dan 
setiap orang yang lebih tua lainnya pada umumnya.
 Melalui program Penny for Elderly 
(PFE) ini, SF memiliki program yang dapat 
dibilang sangat bagus. Mulai dari 
mendoakan orang tuanya, melepaskan 
gadget dengan bercengkrama bersama 
keluarga, dan hal baik lainnya yang 

diaplikasikan dalam program ini. Terlebih lagi, ada juga mengajak untuk 
berlatih menabung yang kedepannya bertujuan guna membuat terbiasa sang 
anak menabung nansial juga menabung kebaikan untuk membantu orang 
lain yang lebih membutuhkan.

Kanopi Nursing Home ajak nasabah Maybank Finance
sadar kesehatan melalui webinar

 Untuk kesekian kalinya, Kanopi Nursing Home (KNH) mengadakan 
acara webinar dengan mengajak beberapa perusahaan lainnya, dan kali ini 
KNH menggandeng salah satu unit bisnis pendanaan Maybank Finance. 
Meskipun terbilang unik dan kurang tepat hubungannya antara bisnis 
pendanaan dengan kesehatan, tapi yang terjadi ternyata diluar perkiraan 
hingga tembus 220 lebih peserta yang menghadiri webinar ini.
 Antusiasme peserta webinar ini juga terlihat dari sesi tanya jawab yang 
cukup memakan waktu dalam berdiskusi antara pemateri dengan para 
peserta. Dunia kesehatan sangat banyak sekali peminatnya walaupun 
bukan secara langsung bersinggungan, tetapi kenyataannya menjadi 
sebuah kebutuhan tersendiri kesehatan menjadi poin utama dalam 
menjalani kehidupan, baik mereka yang menjalani usaha atapun yang 
bekerja.

Hotline (021) 489 4415
www.kanopiinsansejahtera.co.id

Kenal lebih dekat Kanopi Nursing Home
melalui video pendek tentang prol singkatnya

Divisi General Affair Kanopi
kini tambahkan personel baru

 Nursing Home yang cukup dikenal 
di luar negara Indonesia merupakan hal 
yang sudah merambah dan menjadi 
sesuatu yang tidak lagi unik terdengar, 
bahkan beberapa ada yang sudah 
menjadi sebuah kebutuhan. Pasalnya, 
Nursing Home meskipun terlihat sama 
dengan panti wreda yang berisikan lanjut usia (lansia) ternyata cukup 
berbeda didalamnya.
 Akhir April 2022 lalu, melalui kanal Youtube Kanopi Insan 
Sejahtera (KIS)  meluncurkan video prol s ingkat untuk 
memperkenalkan Kanopi Nursing Home (KNH) pada masyarakat 

secara luas. Baik apa 
i t u  KNH,  t u j uan 
berdirinya, bahkan 
juga ada apa saja 
k e g i a t a n 
didalamnya dapat 
ditonton langsung di 
k a n a l  t e r s e b u t 
(https://youtu.be/Gu
jNfFEvZSI).

 Pembangunan infrastruktur Kanopi Group yang 
telah memperbaharui gedung kantor pusatnya di Jl. 
Perikani Raya, Jakarta Timur, juga gedung baru Kanopi 
Training Center hingga kedua rumah perawatannya 
Kanopi Nursing Home sudah tentu membutuhkan 
seorang ahli untuk merawat ataupun memperbaiki 
kerusakan dan perbaikan gedung-gedung tersebut.

 Dalam hal ini, divisi General Affair Kanopi menambahkan 
personel baru yaitu Pak Dahlan untuk memperkuat kinerja skuat tim 
divisi tersebut. Harapannya mulai dari hal kecil hingga perbaikan hal 
lainnya dapat dikerjakan tim internal sendiri agar dapat dikerjakan 
secara maksimal dan 
esian untuk dapat 
m e m b a n t u  d a n 
m e m b u a t  n y a m a n 
k i n e r j a  k a r y a w a n 
Kanopi Group lainnya 
u n t u k  d a p a t 
memberikan pelayanan 
terbaik bagi masyarakat 
I n d o n e s i a  y a n g 
menggunakan layanan 
jasa Kanopi.

@kanopinursinghome kanopiinsansejahtera@kanopiinsansejahtera @sincere.foundation yayasansinarcerahempati
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