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Adakan Kegiatan Seminar Kesehatan
 Awal bulan Juli 2022, Kanopi Nursing Home mendapatkan kesempatan untuk datang ke Vihara 
Padumuttara di daerah Tangerang, Banten. Kali ini, bersama perkumpulan Boen Tek Bio dan juga Chitose 
mengajak masyarakat sadar akan kesehatannya melalui seminar yang bertema “Solusi Mengatasi Nyeri 
Punggung dan Pencegahannya”. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Ibu Ayu Dyah Pasha selaku moderator, 
dan diisi oleh dr. Benny Handojo Rahardjo dan dr. Michael Vanzetti Sulaiman MBBS. S.Ked. Master of Surgery 
selaku pemateri, juga ada Bpk. Fadjar Swatyas perwakilan dari pihak Chitose dan Bpk. G. Andrew Haswin 
perwakilan dari Kanopi Nursing Home.
 Kegiatan yang berlangsung cukup singkat ini disambut antusias yang cukup menarik hingga dihadiri 123 
peserta yang menyimak kegiatan ini dari awal hingga akhir, bahkan terlihat saat sedang mempergakan 
gerakan-gerakan dalam mencegah nyeri punggung. Tidak sampai disitu, antusiasme juga terlihat saat sedang 
melakukan gerakan senam dan saat sesi pertanyaan yang cukup banyak. Melalui kegiatan ini, semoga Kanopi 
Nursing Home masih dapat diberikan kesempatan dan dimampukan dalam mengajak masyarakat Indonesia 
lebih luas lagi untuk sadar akan kesehatannya, khususnya bagi warga yang sudah lanjut usia.
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Upgrade ilmu keperawatan di Kanopi Nursing Home
melalui pelatihan wound care dari Kalbe
 Para perawat dan juga caregiver yang bertugas di Kanopi Nursing Home (KNH) mendapatkan 
wawasan baru, yaitu berupa pelatihan “Modern Wound Care” langsung dari pihak Kalbe. Kegiatan 
yang berlangsung dari pukul 09.30 hingga pukul 13.00 ini cukup aktif dan menarik, baik dari 
peserta maupun pemateri. Materi modern wound care ini sangat cocok dan berguna sekali bagi tim 
KNH, pasalnya salah satu keunggulan KNH adalah dapat merawat pasien yang memiliki luka.
 Selain mendampingi selama 24 jam dan merawat para penghuninya, perawat dan caregiver 
KNH juga memperhatikan kegiatan – kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau yang harus 
dilakukan dari berbagai macam riwayat sakit yang ada. Tidak hanya sampai di sini, di KNH juga 
sangat diperhatikan dari asupan makanan dan gizinya. Maka dari itu, pelatihan ini dapat sangat 
berguna bagi perawat dan caregiver dalam keseharian di KNH.
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Kanopi Group turut berkurban kambing
untuk warga sekitarnya

Pendiri sekaligus Dirut Kanopi membagikan langsung
ilmu menabung kepada para mitra Perawat

 Pada tanggal 10 Juli 2022 lalu yang 
bertepatan dengan hari raya Idul Adha 1443 
H, Kanopi Insan Sejahtera (KIS) dan juga 
Kanopi Nursing Home (KNH) turut andil dalam 
kegiatan masyarakat disekitarnya dengan ikut 
berkurban 2 ekor kambing (masing-masing 1 
ekor) untuk dibagikan daging dan semua dari 
kambing tersebut untuk masyarakat sekitar itu 
sendiri.
 Melalui divisi General Affair dari Kanopi, 
kurban kambing ini akhirnya terlaksana 
dengan baik .  Mula i  dar i  pemi l ihan, 
pembelian, hingga 
p e n y a l u r a n 

sebelum hari di mana kambing ini akan 
disembelih untuk dikurbankan. Selain 
memperhatikan para klien atau pasien 
y a n g  d i r a w a t  o l e h  Ka n o p i ,  j u g a 
kesejahteraan para mitra kerjanya, Kanopi 
juga memperhatikan lingkungan sekitarnya 
dengan sepenuh hati.

 Jika dapat dikatakan, amat 
jarang sekali kita melihat sosok nomor 
satu di sebuah organisasi turut terjun 
langsung melihat kondisi dibawahnya 
bahkan hingga membagikan ilmu juga 
petuahnya. Kanopi Group berbeda, 
sebagai pendiri juga direktur utama 
Kanopi Insan Sejahtera, yaitu Bpk. Kikin 
Is Sugiarno langsung membagikan 
ilmu, pengalaman, juga nasihatnya 
dengan “Ilmu Menabung” bagi para generasi muda yang menjadi 
perawat, caregiver, juga babysitter yang sebagai mitra kerja di bawah 
payung Kanopi Insan Sejahtera.
 Ilmu kiat dalam menabung yang dibagikannya ini terlihat sekilas 
cukup sederhana sekali, tetapi memang membutuhkan etos yang 
sangat luar biasa. Hasil dari ilmu menabung yang diajarkannya ini 
dapat terlihat dari keberhasilan mereka para mitra kerja yang dapat 
memiliki berbagai kesuksesannya, seperti ada yang dapat membantu 
nansial keluarganya, merenovasi rumah, juga ada yang dapat 
membeli dan membangun rumahnya, memiliki usaha, dan lain-lain 
sebagainya.
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Kanopi Group tidak bosan dalam berbagi
melalui donor darah

Marketing Kanopi gencarkan kunjungan
ke Rumah Sakit dan Institusi terkait lainnya

 Bulan Juli 2022 Kanopi Group 

kembali bertemu dengan Palang Merah 

Indonesia guna mendonorkan darah 

rutin yang dilakukan setiap 2 bulan 

sekali. Seluruh punggawa Kanopi 

Group, baik dari tingkat komisaris, 

direksi, staff, hingga para perawat menjadi bagian dari kegiatan 

donor darah ini. Meskipun rutin setiap 2 bulannya, peserta yang 

mendaftar untuk mendonor masih saja banyak dan tidak bosan 

dalam melakukan kegiatan menolong orang lain yang 

membutuhkan darah nantinya.

 Kanopi Group tidak berhenti dalam mengajak untuk 

menumbuhkan rasa empati untuk berbagi kepada sesama, 

khususnya dalam mendonorkan darah ini. Walaupun pada 

akhirnya, tidak semua peserta yang mendaftar dapat 

diperbolehkan untuk mendonorkan daranya dikarenakan 

beberapa hal, tapi semangat dan antusiasme dalam berbagi ini 

yang perlu dijaga dan ditingkatkan lagi.

 Di era yang marak akan dunia 

digital ini, Kanopi Group tidak 

menutup mata akan kegiatan 

merangkul Rumah Sakit ataupun 

Institusi yang bekerjasama dengan 

Ka n o p i  G r o u p .  Ke g i a t a n  i n i 

merupakan bentuk dari simbiosis 

mutualisme yang artinya sama-sama 

saling memberikan peluang bagi 

kedua-belah pihak, mulai dari pihak Kanopi yang men-support pekarya 

medis dan memberikan pasien ke Rumah Sakit ataupun sebaliknya.

 Banyak sekali hal yang dilakukan tim marketing Kanopi Group, 

mulai dari menitipkan pernak-pernik promosi di Institusi tersebut, 

mengadakan event di tempat umum, dan hal-hal lainnya yang bernada 

positif. Memang belum banyak Institusi kesehatan 

yang bekerjasama bersama Kanopi Group, namun 

kedepannya diharapkan dapat menjangkau lebih 

luas lagi bahkan hingga Institusi kesehatan di luar 

Jabodetabek.

Kanopi Nursing Home didatangi tamu
dari negeri Sakura dan Universitas Indonesia

Kunjungan Kanopi Group
dari Universitas Atma Jaya

 Perwakilan dari negeri Sakura, Jepang dan juga dari 
sekolah tinggi ternama, Universitas Indonesia (UI) pada Juli 
2022 lalu mengunjungi Kanopi Nursing Home (KNH) dan 
langsung memberikan kesan yang sangat positif sekali. Jika 
yang berada dibenak mereka Panti Jompo terkesan kurang 
baik, tapi kali ini berbeda saat diajak berkeliling dan melihat 
isi di KNH yang sangat bersih dan nyaman. Dari kunjungan 
tersebut, Prof. Ririn dari bagian Kulit dan Prof. Frans dari 

farmakologi UI, juga perwakilan dari Jepang ini sangat terkesan merasa surprise ada 
nursing home yg bersih, rapi dan ada tenaga perawat juga caregiver yang mereka lihat 
baik.
 Pada kunjungannya ini tentu tidak dengan tangan kosong, 
kedepannya mereka akan melakukan protokol penelitian dengan 
survey penelitian yang saat ini sudah melakukan survey jumlah sample 
dan survey kondisi lingkungan. Tidak hanya sampai disini, kedatangan 
mereka juga membawakan buah tangan berupa beberapa dus masker 
juga ada pampers. Selain itu, perwakilan Jepang ini juga tertarik untuk 
bekerja sama membangun nursing home di Indonesia, yang mana kita 
ketahui nursing home sendiri di Jepang sudah menjamur dan sangat 
baik untuk perkembangan KNH kedepannya.

 Kanopi Group di bulan Juli 2022 lalu, 

mendapatkan kunjungan langsung dari 

Dosen Program Studi Bimbingan dan 

Konseling, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, 

Universitas Kristen Atma Jaya (Unika Atma 

Jaya), yaitu Ibu Lisa dan Ibu Henny. Pada 

pertemuannya ini, pihak Unika Atma Jaya 

membahas akan mengajukan kerja sama 

dengan pihak Kanopi Group untuk menitipkan 

mahasiswanya magang dibeberapa lokasi 

Kanopi Group.

 Adapun rencana dari kegiatan magang 

ini akan ditempatkan di Kanopi Nursing Home 

(KNH) dan gedung Training Center (TC), yang 

mana untuk hasil ketingkat lebih lanjut dari 

pengajuan kerjasama ini akan dibahas 

kemudian setelah melakukan survey pada 

bulan Juli 2022 lalu. Pada kesempatan ini, 

tamu dari Unika Atma Jaya diajak berkeliling 

dari Kantor Pusat Kanopi, lalu juga berkililing 

ke KNH dan TC.

Tidak mau kalah!
Sincere Foundation sebarkan semangat berbagi di Garage Sale Fashion Week

 Beberapa waktu lalu kota Jakarta dan sekitarnya diramaikan dengan viralnya Citayem 
Fashion Week (CFW) yang beredar di media sosial dengan berjalan bagaikan model 
profesional. Kanopi Group tidak ingin tertinggal, melalui yayasannya yang kita kenal 
dengan Sincere Foundation (SF) ini mengajak beberapa Sahabat SF bergaya bak model yang 
berjalan saat sedang fashion show di CFW yang berada di daerah Sudirman itu.
 Tapi kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang pamer pakaian saja, melainkan sebagai 
ajang mengajak masyarakat pada umumnya mendonasikan pakaian-pakaian layak pakai 
untuk disumbangkan ke SF yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang sangat 
miring untuk membantu lansia sakit yang sedang dibiayai dalam penyembuhannya.
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