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Penghuni Kanopi Nursing Home rayakan lebaran

bersama founder Kanopi Group
Awal Mei 2022 menjadi momentum tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang telah menanti kurang lebih 2 tahun
lamanya untuk berlebaran di kampung halaman bersama keluarga besarnya. Tetapi, di Kanopi Group menjadi sebuah cerita
tersendiri bagi pendiri sekaligus CEO Kanopi Group dalam merayakan momentum lebaran ini. Pasalnya, Bapak Kikin Is
Sugiarno selaku pendiri Kanopi Group bersama keluarganya turut menemui penghuni Kanopi Nursing Home (KNH) yang
merayakan lebaran juga.
Kegiatan yang dapat dikatakan cukup jarang ini karena hanya dilakukan setahun sekali, sangat membuat senyum lebar
pun terlahir dari para penghuni KNH yang merayakan lebaran kali ini. Hidangan khas lebaran seperti ketupat sayur, opor
ayam, dan lain sebagainya menjadi santapan yang tidak tertinggal. Hal ini menjadi suatu hal bahwa Bapak Kikin Is Sugiarno
turut menunjukkan ketulusan hatinya dalam merawat orang yang membutuhkan perawatan, terlebih mereka yang sedang
sakit dan tidak dapat berkumpul bersama keluarga besarnya di hari lebaran.

Gandeng Asosiasi SMK Keperawatan Indonesia,
Komunitas keagamaan sumbang 10 juta rupiah
ke Sincere Foundation untuk lansia yang membutuhkan Kanopi Group ajak anak muda berkarya
Berbagi berkat dan kebahagiaan untuk
Opa dan Oma, Komunitas PDKK Gereja Santa
Maria Regina, Bintaro Jaya memberikan donasi
sebesar Rp. 10.000.000 untuk mendukung
perawatan Opa dan Oma, sekaligus
berkunjung secara langsung ke Kanopi
Nursing Home. Kegiatan kunjungan dimulai
dengan ibadah dan doa bersama, dilanjutkan
dengan aktivitas seru lainnya seperti main
games dan bernyanyi bersama yang membuat
Opa dan Oma gembira, terhibur, dan terus
bersemangat untuk hidup.
Sincere Foundation
terus membuka kesempatan
bagi siapa saja yang tergerak
untuk membantu sesama
yang membutuhkan,
khususnya lansia yang
berkebutuhan medis dan
memerlukan dukungan
nansial, karena masa depan
Opa dan Oma berawal dari
kepedulian kita semua. (LW)

Selain dari sisi yang membutuhkan
jasa tenaga kesehatan dirumah
khususnya perawat home care, Kanopi
Group juga memperhatikan
perkembangan generasi muda di
Indonesia. Banyak sekali yang memiliki
kesulitan nansial selepas kelulusan masa
sekolah tingkat menengah atas (SMA
sederajat) untuk melanjutkan studinya,
atau bahkan mencari pekerjaan yang
memiliki persyaratan kelulusan
pendidikan setingkatnya. Bermula dari
permasalahan demikian, Kanopi Group
memiliki andil mengajak generasi muda
dalam berkarya dan memulai karirnya,
salah satunya dengan cara menggandeng
Asosiasi SMK Assiten Keperawatan
Indonesia (ASASKI).
ASASKI dapat dikatakan menjadi wadah yang tepat dalam
memperkenalkan Kanopi Group bagi sekolah-sekolah yang belum
mengetahui bahwa Kanopi dapat memberikan peluang kerja bagi
lulusannya, karena asosiasi tersebut membawahi 24 provinsi di
Indonesia. Besar harapan kedepannya, Kanopi dapat tumbuh
berkembang bersama lembaga pendidikan.

Kanopi Group ambil bagian sambut Hari Lanjut Usia Nasional 2022
Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2022, tepatnya di
tanggal 29 Mei menjadi hari yang sangat tepat dalam
berkumpul dan memperingati mengadakan kegiatankegiatan bersama lanjut usia (lansia). Terlebih lagi Kanopi
yang telah merawat keluarga Indonesia sejak 2002 silam
hingga saat ini didominasi merawat lansia di tengah
keluarganya, demikian juga dengan layanan barunya
yaitu Kanopi Nursing Home (KNH) yang mayoritas
penghuninya merupkan lansia.
Meskipun saat ini di usia muda KNH belum dapat berpartisipasi sepenuhnya untuk turut andil mengadakan
kegiatan dalam menyambut HLUN sendiri, tetapi tidak mengurangi semangat KNH dalam berkontribusi untuk
mengedukasi masyarakat khususnya pada lansia sadar akan kesehetannya. Dan banyak disyukuri pada kesempatan
kegiatan yang diadakan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia ini, KNH mendapatkan apresiasi sebagai salah
satu pendukung dalam suksesnya acara ini.
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Kanopi Nursing Home adakan kembali webinar
bersama Nasabah BCA Solitaire & Prioritas

Donor Darah menjadi kegiatan rutin Kanopi Group;
yang donor sehat, orang lain tertolong

Kesekian kalinya Kanopi Nursing
Home (KNH) berkolaborasi bersama BCA
mengadakan webinar tentang kesehatan
bagi Nasabah Solitaire dan Prioritas BCA.
Tidak bosan KNH mengajak masyarakat
untuk sadar akan kesehatannya, terutama
dalam kasus demensia yang kerap kali
sering terabaikan dan dianggap hal yang
dimaklumi terjadi. Kali ini, KNH mengajak
BCA KCU & KCP Gunsa 45' dalam
memaparkan webinar yang bertema
'Mencegah Pikun & Hidup Dalam Keluarga
Demensia'.
Antusiasme peserta acara yang
cukup tinggi dengan kehadiran peserta
dari awal mulainya webinar hingga
selesainya acara, bahkan banyak
beberapa pertanyaan mulai dari yang penasaran hingga yang
mengalami sendiri dari tema yang dipaparkan cukup banyak
memenuhi kolom pertanyaan yang disiapkan panitia kegiatan ini.
Selain KNH dapat dikenal lebih luas lagi, harpan kedepannya
masyarakat dapat lebih sadar akan kesehatannya dan juga kesehatan
sekitarnya.

Kegiatan rutin setiap 2 bulan sekali ini,
menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan
bagi setiap warga Kanopi mulai dari
manajemen, staff, hingga para perawat yang
sedang dalam masa pendidikan sebelum
bekerja merawat pasien turut ikut andil.
Pasalnya, selain ada bingkisan menarik dari
pihak PMI yang bekerjasama untuk
mengambil donor seperti biasanya, ada juga snack dari Kanopi Group,
juga ada beberapa merchandise dari yayasan atau perusahaan lain
yang juga support kegiatan menarik ini.
Seperti pada buletin sebelumnya, Kanopi Group mengadakan
kegiatan donor darah adalah tidak lain untuk memberikan pelajaran
berharga bahwa diluar sana
banyak orang yang
membutuhkan darah untuk
kesehatan orang tersyangnya
atau bahkan untuk dirinya
sendiri. Selain dapat
menyehatkan bagi pendonor,
banyak manfaat lainnya dan
juga kebaikan mengalir bagi
setiap orang yang tertolong dari
hasil donor darah ini.

Akuisisi Gedung Kanopi Nursing Home Sodong Raya,
Kanopi terus kibarkan sayap
Kanopi Nursing Home (KNH) cabang Sodong Raya yang baru sekitar 1 tahun ini
diresmikan berdiri, terus-menerus mengalami perbaikan demi perbaikan. Mulai dari
mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah berlalu, baik dari segi pelayanan
hingga fasilitas yang kini meyediakan layanan VIP di KNH itu sendiri. Dan yang lebih
membanggakan, KNH kini mengklaim akuisisi kepemilikan dari gedung KNH yang
berada di jalan Sodong Raya, Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu kian berlalu, banyak penglaman menarik yang baik untuk menjadi
pelajaran selama perjalanan KNH sejauh ini hingga dapat menjadikan gedung yang
sebelumnya berstatus sewa ini menjadi milik sendiri. Dan tentunya, hal ini menjadi
sebuah batu loncatan untuk mewujudkan KNH 1000 ranjang yang sudah menjadi
cita-cita KNH kedepannya.

Bulan pertama program 'penny for elderly'
dari Sincere Foundation

Tidak tutup mata!, Kanopi Group rangkul
perawatnya yang sedang terkena musibah

Perubahan dimulai dari kebiasaan yang terusmenerus dilakukan. Itulah yang dilakukan oleh
Sincere Foundation (SF) guna mencapai harapan
orangtua mendidik sang buah hati lebih menyayangi
dan peduli terhadap orangtua dan sesama, rajin
menabung, dan melepaskan kelekatan berlebihan
pada gadget, para peserta penny for elderly (PFE)
diajak melakukan rangkaian kegiatan harian yang dirancang
sedemikian rupa oleh SF.
Selama 1 bulan, sebagian merasakan perubahan positif,
terutama dalam hal komunikasi antar anggota keluarga yang semakin
baik, dan inisiatif anak membantu orangtua
dan sesama yang mulai terjalin. Namun
demikian, perlu adanya komitmen
menyediakan waktu bagi masing-masing
keluarga untuk berproses dalam program
ini. Sincere Foundation akan terus
mendampingi pelaksanaan PFE bulan kedua
dan seterusnya sehingga para orangtua dan
anak bisa mencapai harapan bersama,
karena pembentukan perilaku dan
kebiasaan adalah proses yang harus terusmenerus dilakukan. (LW)

Siapa sih yang mau terkena
musibah?, mungkin seperti ini lah kata yang
tepat mengawali paragraf ini. Bulan Mei
2022 ini, ada hal menyedihkan sekaligus
membanggakan. Hal menyedihkannya
bahwa ada 2 orang perawat Kanopi sedang
terkena musibah hingga harus dirawat dan
dilakukan tindakan medis di rumah sakit.
Ta p i d i b a l i k i t u , a d a h a l y a n g
membanggakan tersendiri bahwa Kanopi Group tidak tinggal diam
begitu saja, justru turut membantu nansial perawatnya yang sedang
dirawat tersebut.
Nominal bukan menjadi
sesuatu, melainkan sebuah
tindakan nyata yang diperlihatkan
bahwa Kanopi tidak main-main
dalam melayani setulus hati. Bukan
hanya perawat dari Kanopi yang
merawat dengan ketulusan hatinya
kepada setiap kliennya, tetapi
Kanopi Group juga setulus hati
dalam memberikan perhatiannya
kepada setiap perawat yang
bernaung dibawahnya.
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