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 Kanopi Nursing Home (KNH) cabang pertama diresmikan pada 18 Agustus 2018 lalu yang berlokasi di Jl. Kayu Putih, 
Jakarta Timur. Meskipun pada perayaannya tidak ada kegiatan atau ceremonial yang pada umumnya orang merayakan hari 
ulang tahunnya, KNH pada hari jadinya kali ini memberikan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat bagi orang lain yang 
membutuhkannya, yaitu promo potongan harga perawatan hariannya.
 Promo pada hari jadinya ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi yang betul-betul membutuhkan perawatan khusus 
secara profesional selama 24 jam, atau juga dapat menjadi solusi bagi yang ingin merasakan perbedaannya dirawat di KNH 
dengan Panti Jompo atau yang sejenisnya. Di KNH meskipun mayoritas penghuninya adalah lansia, tidak menutup 
kemungkinan bagi yang usianya belum menginjak usia lanjut dapat di rawat di KNH.
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Kanopi tak mau ketinggalan!, adakan pelatihan Bank Digital dari BCA
 Bank Digital yang kini mulai bermunculan sangat memudahkan untuk bertransaksi hanya 
dalam sebuah genggaman ponsel pintar, terutama sangat digemari generasi muda yang hampir 
semua lapisan masyarakatnya memiliki dan menggunakan ponsel pintar ini. Tidak terkecuali Bank 
BCA yang sudah terkenal dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya, kini mengenalkan 
Bank Digital miliknya yang bernama BLU kepada perawat Kanopi Insan Sejahtera (KIS).
 Perawat KIS yang mayoritas berusia muda ini menjadi tempat yang tepat menggunakan produk bank digital ini, 
selain banyak terdapat kemudahan, juga ada beberapa promo yang ditawarkan dalam penggunaan bank digital 
ini, khususnya pada aplikasi BLU dari Bank BCA.
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Kanopi Nursing Home mengajak
komunitas PKK RW 010 Billy Moon
tetap produktif di usia lanjut

Pelatihan internal tentang reksadana
bersama MNC Asset Management

 Kegiatan yang mengawali 
bulan Agustus 2022 kemarin ini 
berisikan sebuah perkumpulan 
atau komunitas dari PKK RW 010 
be r l o ka s i  d i  au l a  mas j i d 
perumahan Billy Moon, Jakarta 
T i m u r .  K e g i a t a n  y a n g 
mengusung tema “memiliki kualitas hidup yang baik dan 
bermartabat di usia emas” dihadiri oleh 67 peserta dan diisi 
oleh narasumber dari Kanopi Nursing Home (KNH) ada 
Bapak G. Andrew Haswin juga Bapak dr. Benny Handojo 
Rahardjo, didampingi moderator Ibu Ayu Dyah Pasha, juga 
ada Ibu Christina Mintarsih selaku instruktur perawat dari 
training center Kanopi yang mendampingi gerakan senam 
otak sebagaimana menjadi salah satu agenda pada 
rentetan kegiatan tersebut.
 Kegiatan yang berlangsung dari sekitar pukul 16.00 
wib. ini berlangsung sangat hangat hingga tidak terasa 
lebih dari waktu yang ditentukan masih tak kunjung selesai 
dibanjiri pertanyaan-pertanyaan menarik dari para 
peserta, hingga moderator terpaksa harus menahan 
beberapa pertanyaan lain. Pada kegiatan ini juga, 
didukung oleh Posyandu Lansia Mentari kec. Duren Sawit, 
Jakarta Timur. “Kedepannya KNH diharapkan dapat 
kembali mengisi talkshow literasi, edukasi & sosialisasi 
nursing home ditingkat Kelurahan Pondok Kelapa dengan 
peserta yg lebih banyak lagi” seperti yang disampaikan 

komisaris eksekutif KNH, 
Bapak G. Andrew Haswin 
dalam perbincangannya 
bersama penanggung 
jawab & ketua posyandu 
lansia juga dengan ketua 
PKK RW 010, Billy Moon, 
Jakarta Timur.

 Sebuah pengalaman berharga bagi internal Kanopi 
Group pada bulan Agustus lalu, karna didatangi tamu dari 
salah satu anak perusahaan MNC Group yang telah 
dikenal secara umum ini, yaitu dari MNC Asset Manajemen 
yang memberikan wawasan tentang “apa itu reksadana?” 
oleh Bapak Dimas Aditia Ariadi selaku Chief Marketing 
Ofcer MNC Asset Management, baik secara umum 

maupun secara tur reksadana yang dimiliki MNC Asset Manajemen sendiri.
 Selain wawasan menjadi terbuka tentang reksadana ini, sisi positif lainnya 
ialah internal Kanopi mendapatkan beberapa benet yang tidak dibuka secara 
umum bagi yang tertarik untuk berinvestasi reksadana dari tur yang ditawarkan 
MNC Asset Manajemen tersebut. Meskipun kali ini masih berupa simbiosis 
mutualisme yang mikro antara Kanopi Group 
dengan MNC Group, semoga kedepannya 
diharapkan dapat terjalin kerjasama yang lebih 
luas dan berdampak besar bagi kedua-belah 
perusahaan, juga tentunya dampak positif bagi 
masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perawat Kanopi Nursing Home
mendapatkan pelajaran TCM
 Hampir setiap minggu pada bulan 
Agustus 2022 ini para perawat yang berada 
d i  K a n o p i  N u r s i n g  H o m e  ( K N H ) 
mendapatkan pelatihan TCM dari dokter 
Willie Japari. Traditional Chinese Medicine 
(TCM) yang dipernkenalkan pada para 
perawat di KNH tentu akan banyak sekali manfaatnya, terutama para lansia seperti 

Opa & Oma yang ingin dilakukan TCM seperti akupuntur pada 
dirinya bisa dapat dilakukan para perawat yang berada di KNH.
 Pelatihan yang diberikan dr. Willie bergantian dari KNH 
cabang Sodong Raya dan juga KNH cabang Kayu Putih. Tidak 
hanya mendengarkan apa yang diajarkan, para perawat juga 
diajak untuk langsung praktek bersama teman se-profesi-nya 
itu dengan saling bergantian mempraktekkan apa yang telah 
diajarkan oleh dr. Willie tersebut.
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Sambut HUT Republik Indonesia,
internal Kanopi Group adakan lomba konten Tiktok

Para perawat bersama instrukturnya
turut meramaikan HUT RI ke 77

 Di zaman era digitalisasi seperti saat ini, sangat cocok sekali mengadakan 
kegiatan melalui kanal digital seperti media sosial misalnya. Maka bertepatan 
dengan HUT RI ke-77 pada bulan Agustus 2022 ini, manajemen Kanopi Group 
mengadakan kegiatan lomba secara internal pembuatan konten video yang 
diunggah melalui aplikasi Tiktok pada masing-masing divisi yang ada di Kanopi 
Group, tidak terbatas pada divisi yang berada di Kanopi Insan Sejahtera (KIS), 
Kanopi Nursing Home (KNH), dan Sincere 
Foundation (SF).

 Kegiatan yang tidak terlihat secara 
sik perlombaannya ini, begitu antusias 
masing-masing bersaing dengan ketat di 
dunia maya. Tidak hanya kanal Tiktok saja 
penilaian perlombaan ini dilihat, melainkan 
penggabungan nilai keselurhan dari Tiktok, 
Intagram Reels, dan YouTube Shorts. 
Perlombaan pembuatan konten video ini 
mengusung semangat perjuangan dengan 
dilatar-belakangi oleh lagu Bagimu Negeri 
dan Indonesia Pusaka, membuat semakin 
terasa semarak HUT RI 17 Agustus kali ini.

 Pada 17 Agustus menjadi 
hari libur bagi sebagian besar 
perkantoran dan sekolah di 
Indonesia karna memperingati 
Hari Kemerdekaan pada 17 
Agustus 1945 silam. Namun itu 
tidak terjadi di training center 
Kanopi, dengan integritas dan 
inisiatif yang tinggi para instruktur perawat itu mengajak para 
anak didiknya yang masih ada di training center, baik itu yang 
masih dalam masa pelatihan maupun yang hanya sedang 
menunggu pekerjaan melakukan upacara bendera sang saka 
merah putih.

 Tidak selesai sampai disitu, selesai 
upacara bendera dilanjutkan dengan 
beberapa perlombaan yang penuh syarat 
semangat berjuang untuk mengenang 
semangat para pahlawan kemerdekaan. 
Ekgiatan perlombaan yang dijeda dengan 
ramah tamah makan siang bersama, 
menambah keakraban dan kehangatan 
antara instruktur dan para perawat.

Mahasiswa dan mahasiswi
Universitas Atma Jaya
magang di Kanopi Group

Petinggi Maybank Finance kunjungi Kanopi Group

terkait proposal CSR dari Sincere Foundation

 Sincere Foundation yang merupakan 
salah satu pengembangan unit usaha dari 
Kanopi Group pada bulan lalu kedatangan tamu 
yang cukup penting dari Maybank Finance. 
Pasalnya kedatangan tim Maybank Finance ini 
bukan sekedar berkunjung saja, melainkan 
untuk survey dan mendengarkan presentasi dari 
tim Sincere Foundation terkait proposal CSR yang 
ditujukan untuk Maybank Finance tersebut.
 Diawali dengan sambutan dan presentasi dari tim Sincere Foundation 
yang juga dikawal dan diampingin oleh Bapak G. Andrew Haswin, juga ada 
Bapak Mahwi Winarto dan Bapak dr. Benny Handojo Rahardjo pada 

pertemuannya, dilanjutkan dengan melihat video klip yang 
berada di kanal Youtube “Yayasan Sinar Cerah Empati”, lalu 
beranjak berkeliling Kanopi Group, dimana salah satunya 
melihat kegiatan Oma & Opa di Kanopi Nursing Home, 
juga mengunjungi Training Center dari Kanopi sebelum 
mengakhiri pertemuan dari pagi hingga siang hari itu.

Universitas Pancasila, mengirimkan mahasiswa dan mahasiswi untuk magang di Kanopi Group

 Hampir diwaktu yang bersamaan, Kanopi Group juga menyiapkan mahasiswa/i dari Universitas Pancasila 
untuk magang. Yang direncanakan akan dimulai pada awal September hingga November 2022 nanti. Sekilas 
tujuan magannya hampir sama dengan Universitas yang sedang melakukan magang juga di Kanopi Group ini, 
begitu juga memiliki harapan yang sama juga dari Kanopi Group bahwa para mahasiswa/i yang magang ini dapat 
mendeteksi jika ada indikasi kelainan pada mitra perawatnya, seperti psikopat, klepto, dan lain sebagaimanya. 
Meskipun pada praktiknya hal demikian belum dapat diaplikasikan dari teori yang dipelajari para mahasiswa/i 
jurusan psikologi, fakultas psikologi, Universitas Pancasila.

 Namun, dikarenakan mahasiswa/i dari Universitas Pancasila ini lebih menjurus pada psikolognya, maka dari itu kegiatan magangnya pun 
lebih difokuskan pada konselingnya. Dengan adanya beberapa kegiatan magang ini, diharapkan dapat memberikan efek yang positif bagi 
Kanopi Group dan juga untuk setiap pengguna layanan jasa Kanopi itu sendiri.

 Tanggal 10 Agustus lalu, 
kembali Kanopi Group didatangi 
t a m u  b e b e r a p a  d o s e n  d a n 
mahasiswa/i dari Universitas Atma 
Jaya untuk menindaklanjuti pada 
pertemuan di bulan sebelumnya. 
Dimulai pada 15 Agustus 2022, 6 
orang yang terdiri dari 2 mahasiswa 
dan 4 mahasiswi semester 7 dari 

jurusan bimbingan konseling, fakultas pendidikan dan bahasa 
Atma Jaya untuk menunjang 2 mata kuliahnya memulai magang 
di Kanopi Group. Namun, dari total 6 orang tersebut terbagi 
menjadi 2 penempatan yang berada di Kanopi Nursing Home 
(KNH) dan training center (TC) Kanopi. Kegiatan ini bertujuan 
untuk melakukan asesmen atau konseling menemukan 
permasalahan yang terjadi dalam diri para mitra perawat Kanopi 
sebelum mereka terjun ke lapangan pekerjaan, dengan harapan 
dapat fokus pada pekerjaannya dikemudian hari saat mitra 
perawat dinyatakan lulus dari masa pelatihan di TC Kanopi.
 “Selama beberapa hari magang di Kanopi rasanya 
nyaman, karna trainer-nya terbuka dan welcome” tutur Cindy, 
salah satu mahasiswi yang magang di TC Kanopi. Dilanjutkan 
oleh Jihan “selain welcome, juga kita dibantu arahkan tujuan 
magangnya ini, dan akhirnya para mitra perawat di Kanopi pun 
menjadi kooperatif”, “kita jarang menemukan mitra perawat 
yang risih atau kurang bisa nerima kita yang magang disini” 
timpal Arei yang juga mahasiswa Atma Jaya ini. Meskipun masih 
harus mengikuti beberapa mata kuliah secara online di sela-sela 
magannya, kendala lain selama masa asesmen atau 
konselingnya ialah perputaran mitra perawat yang cukup cepat 
sehingga waktu asesmen belum selesai sudah harus mulai lagi 
dari awal dengan mitra perawat yang baru lagi.

Sincere Foundation mulai memberanikan diri
membuka Garage Sale untuk umum

 Jumat, 12 Agustus 2022, Sincere Foundation mengadakan 
aksi penggalangan dana dengan mengadakan kegiatan 
Garage Sale yang diperuntukkan bagi warga yang tinggal di 
sekitar area Sodong Raya. Dengan menjual 
berbagai pilihan pakaian bekas yang masih 
layak pakai dengan harga yang terjangkau, 
para warga ikut terlibat berbelanja di acara ini 
yang diselenggarakan di halaman LPK Kanopi 

Insan Sejahtera. Tak hanya itu, acara ini juga tak luput dari 
keterlibatan Opa dan Oma yang tinggal di Kanopi Nursing 
Home. Dengan demikian setiap pembeli diajak melihat secara 
langsung kepada siapa dana yang dihasilkan akan disalurkan.
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