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20 Tahun Kanopi merawat keluarga Indonesia

melayani setulus hati
 Tidak terasa sudah 20 tahun belalu sejak 2002 hingga 2022 Kanopi mendampingi, merawat, 
menjaga keluarga Indonesia. Tidak ada perayaan khusus dalam perayaan ulang tahun ini, tetapi 
kembali melihat perjalanan 20 tahun lalu dari awal berdirinya membuat Kanopi berucap banyak 
syukur masih banyak dipercaya masyarakat untuk memberikan pelayanan setulus hati.
 Dilain sisi, perjalanan panjang ini bukan membuat Kanopi merasa hebat, justru semakin 
membenahi diri terutama secara kualitas agar kata “melayani dengan setulus hati” yang selalu 
kami tuliskan dapat dirasakan masyarakat lebih luas lagi. Perusahaan home care yang sudah 
mulai banyak bermunculan, membuat kami semakin sadar untuk melakukan perubahan yang 
lebih baik untuk lebih maju dan lebih unggul.
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Customer Care Kanopi sebagai penengah
hingga kunjungi langsung rumah klien

 Hampir setiap klien yang baru menghubungi Kanopi akan diarahkan ke customer care, untuk 
di anamnesa antara diagnosa pasien dengan jenis perawat yang cocok untuk kondisi pasien 
tersebut. Tidak hanya sampai disitu, menerima komplain, menengahi permasalahan jika terjadi, 
dan hal lain yang harusnya tidak terjadi juga menjadi makanannya sehari-hari. Meskipun semua 
pihak, baik dari klien maupun Kanopi tidak menginginkan hal buruk terjadi, maka disinilah tim 
customer care Kanopi mengambil peran menjadi penengah dari semua permasalahan yang terjadi.

 Bahkan ada beberapa permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan 
hingga tim customer care mengunjungi secara langsung ke rumah klien 
tersebut. Seperti di Bulan Juni 2022 lalu yang juga pada akhirnya 
menunjungi rumah salah satu klien untuk melakukan pendekatan lebih intensif dan juga sebagai 
bentuk ketulusan Kanopi dalam melayani.

Kanopi Nursing Home edukasi tentang kesehatan

bersama PKK daerah Pondok Kelapa
 Pertengahan bulan Juni 2022 lalu, Kanopi Nursing Home (KNH) mendapatkan 
kesempatan baik untuk menyampaikan edukasi tentang kesehatan lansia di acara 
arisan ibu-ibu PKK rw 06 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada 
kesempatan ini, pendiri KNH Bpk. Kikin Is Sugiarno sendiri turun dalam 
menyampaikan edukasi ini dengan Ibu Ayu Dyah Pasha (Komisaris KNH) sebagai 
moderator, juga ada dr. Benny Handojo Rahardjo 
selaku direktur operasional KNH yang juga menjadi 
salah satu pengisi materi.
 Kegiatan yang dibawakan seperti talkshow ini 
berjalan lancar sehingga ibu-ibu PKK turut larut dalam 

memperhatikan semua materi-materi yang disampaikan hingga sesi tanya jawab yang cukup 
menarik hingga tidak terasa waktu yang dilaluinya. Melalui KNH, Kanopi terus memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan seperti ini salah satunya.
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Sekolah Tinggi Nalanda kunjungi Kanopi Kanopi Insan Sejahtera turut mengisi
kegiatan ASASKI

 Di bulan Juni 2022 lalu, 
Kanopi disambangi sekolah tinggi 
agama Budha (STAB) pertama di 
I ndones i a ,  Seko lah  T i ngg i 
Nalanda sebagaimana yang 
tertuliskan di halaman webiste 
resminya. Didampingi pendiri 
Kanopi, Bapak Kikin Is Sugiarno 
membawa  tamu  da r i  S TAB 
Nalanda berkililing mengunjungi 

Kanopi Nursing Home (KNH) di daerah Sodong 
Raya dan juga Gedung Training Center dari 
Kanopi Group.
 Setelah bulan lalu Kanopi dikunjungi 
Universitas Pancasila, Kanopi tidak bosan 
melakukan edukasi terhadap masyarakat bahkan 
hingga yang berstatus pelajar. Kanopi selain 
sebagai wadah untuk merawat keluarga 
Indonesia yang membutuhkan perawatan, dan 
juga sebagai wadah mereka generasi muda yang 
ingin mewujudkan mimpinya, disisi lain juga 
dapat menjadi wadah mereka yang ingin belajar 
bagaimana dunia kerja dengan ditandai melalui 
kunjungan-kunjungan dunia pendidikan.

 S e t e l a h  t a n d a  t a n g a n 
kerjasama antara PT. Kanopi Insan 
Sejahtera (PT. KIS) dengan Asosiasi 
SMK Asisten Keperawatan Indonesia 
(ASASKI) pada bulan sebelumnya, 
maka pada bulan Juni 2022 lalu PT. 
KIS melalui divisi rekrutmen yang 
didampingi divisi training center 
menghadiri kegiatan ASASKI di 
daerah Sentul, Bogor. Kehadiran ini 
t idak dengan tangan kosong, 
m e l a i n k a n  j u g a  d i b e r i k a n 
kesempatan kepada perwakilan PT. 
KIS ini untuk mengisi kegiatan ini 
sebagai narasumber.

 Alhasil, bukan hanya mendapatkan 
sambutan baik dan positif saja dari para 
peserta juga panitia acara tersebut, juga 
ada salah satu sekolah yang juga 
merupakan anggota dar i  ASASKI 
mendatangi langsung PT. KIS sehari 
setelah acara tersebut sebagai bentuk 
apresiasi atas ketertarikannya terhadap 
PT. KIS.
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Edukasi kesehatan secara online melalui webinar
masih konsisten dijalankan

Tularkan kebahagian di Kanopi Nursing Home,
rayakan ulang tahun bersama-sama

 Setelah beberapa webinar dilakukan hampir setiap bulan 

berjalan, bulan Juni 2022 lalu untuk kesekian kalinya Kanopi 

menjalankan webinar bersama Nasabah Solitaire dan Prioritas 

BCA, pada kesempatan kali ini bekerjasama dengan KCU & KCP 

Bogor. Peserta webinar yang cukup banyak juga antusias yang 

terlihat dari sesi tanya jawab, banyak pertanyaan muncul dari 

hasil pembahasan tentang mencegah ppikun yang dibawakan 

oleh Prof. Dr. dr. C.H.Soejono, SpPD-KGer, MEpid, MPH. Dan dr. 

Benny Handojo Rahardjo.

 Beberapa webinar dilakukan, juga seminar secara luring 

juga dijalani Kanopi Nursing Home (KNH) tidak lain adalah untuk 

menambahkan wawasan akan pentingnya kesehatan bagi 

masyarakat, selain juga guna memperkenalkan KNH.

 Menjalankan 3 pilar Kanopi Nursing 

Home (KNH) dapat dikatakan mudah 

tetapi sulit, pasalnya ketulusan yang 

dihadirkan dalam merawat tidak juga 

orang lain, terlebih para penghuni 

KNH dapat menangkapnya dengan 

baik pula. 3 pilar tersebut yaitu : 

a s u h a n  k e p e r a w a t a n  y a n g 

profesional, merawat dengan penuh 

ketulusan, dan membuat penghuni 

merasa aman, nyaman, dan bahagia.

 3 pilar ini dijalankan oleh para perawat KNH dengan suka cita 

tanpa rasa beban. Salah satunya dengan merayakan ulang tahun 

penghuni KNH bersama-sama dengan penghuni lainnya. Para perawat 

turut menghibur dengan bernyanyi bersama, mengadakan acara 

makan bersama, hingga tiup lilin atau potong tumpeng menjadi bagian 

yang tidak terasa bahwa hal demikian merupakan salah satu penerapan 

asuhan keperawatan. Mengingatkan tentang hari ulang tahun adalah 

salah satu cara menekan kepikunan di usia lanjut selain senyuman lebar 

yang terpancar menjadi tanda kesehatan mentalnya cukup baik dalam 

meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi.

20 Tahun bersama keluarga Indonesia,
selain persiapkan perawat profesional,

juga terus tingkatkan pelayanan setulus hati.
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