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 Tanggal 24-25 bulan September 2022 lalu, Alzheimer's Indonesia (ALZI) adakan kegiatan hybrid (daring dan luring) 

secara serempak di ALZI Conference 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini secara luring berlokasi di Aula salah 

satu gedung kampus Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya, Jakarta.

 Meskipun beberapa tahun terakhir kegiatan seperti ini sudah mati suri dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda, 

namun kini tahun pertama kali diadakan kembali. Berbeda dengan booth sponsorship lainnya, KNH putarkan video-video 

menarik agar para peserta seminar yang menghadiri secara luring dapat lebih mengenal lebih jauh apa itu nursing home. Saat 

awal kedatangan para peserta seminar banyak yang malu-malu dan melihat booth dari jauh, namun secara sigap dan pro-

aktif tim KNH mendatangi setiap peserta yang akan memasuki aula seminar 

hingga akhirnya berbuahkan hasil banyak yang ingin mengetahui lebih 

tentang KNH, sekitar 36 orang terhitung di daftar hadir yang mengunjungi 

booth KNH ini.
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ALZI bersama Kanopi Nursing Home kolaborasi bentuk Nursing Home ODD
 Alzeimer's Indonesia (ALZI) bersama Kanopi Nursing Home (KNH) berkolaborasi merencanakan 
untuk pembentukkan nursing home khusus orang dengan demensia (ODD). Pada pertemuan antara 
pendiri KNH Bapak Kikin Is Sugiarno bersama 2 komisaris KNH turut mengikut pertemuan bersama 
perwakilan ALZI kali ini.
 Pertemuan yang berlokasi di KNH Cab. Sodong Raya – Training Center Kanopi Insan Sejahtera (KIS) 

cukup hangat hingga dilanjutkan dengan makan siang bersama. Tentu rencana yang besar dan baik ini membutuhkan 
dukungan dan doa dari segala pihak, karena kedepannya jika terealisasi nursing home khusus ODD ini akan dapat 
membantu banyak orang yang membutuhkan tempat khusus dalam merawat keluarga ataupun orang tersayangnya. 
Semoga KNH tetap dipercaya dan dimampukan menjadi solusi rumah perawatan di Indonesia, amin.

Kanopi Nursing Home wakili booth Kanopi GroupKanopi Nursing Home wakili booth Kanopi Group
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Founder Kanopi Group
hadiri Wealth Summit BCA

Launching website baru Kanopi Nursing Home

 Pada September 2022 lalu pendiri Kanopi Group 
Bapak Kikin Is Sugiarno bersama Komisaris Eksekutifnya 
Bapak G. Andrew Haswin menghadiri acara yang di adakan 
oleh Bank Central Asia (BCA) yaitu Wealth Summit. Di 
kesempatan kali ini, banyak hal baik yang disampaikan 
kembali kepada segenap karyawan internal Kanopi Group, 
baik dari Kanopi Insan Sejahtera (KIS), Kanopi Nursing 
Home (KNH) dan Sincere Foundation (SF). Ilmu yang 
ditularkan kembali ini, selain dapat memajukan kinerja 
perusahaan dalam memberikan 
pelayanan jasa kesehatan agar 
lebih baik lagi, disisi lain juga 
meng-upgrade sumber daya 
manusia (SDM) yang ada di 
Kanop i  Group agar  leb ih 
memperbaiki kinerja masing-
masing individu.

 Kabar gembira datang di bulan September di tahun 2022 ini, pasalnya 

Kanopi Nursing Home (KNH) kini perlahan membenahi diri bukan hanya secara 

luring saja, dari segi daring pun kini mulai berbenah yang mana khususnya dari 

pembuatan website barunya .www.nursinghome.id

 Website KNH ini memiliki 2 bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Didalam webiste KNH tergambar jelas mulai dari perkenalan apa 

itu KNH, Manajemen, hingga layanan yang ditawarkan dan lain-lain sebagainya. 

Selain itu, website  juga terintegrasi dengan website www.nursinghome.id

www.kanopiinsansejahtera.co.id sebagai bagian didalamnya.
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www.kanopiinsansejahtera.co.id
www.nursinghome.id ~ www.sincerefoundation.id

@kanopinursinghome kanopiinsansejahtera@kanopiinsansejahtera @sincere.foundation yayasansinarcerahempati

Kanopi Group gandeng Kalbe untuk kerjasama Tambah personil,
Kanopi Nursing Home perkuat organisasi Beberapa waktu silam diakhir bulan 

September 2022, Komisaris Eksekutif Kanopi 
Nursing Home (KNH) Bapak G. Andrew Haswin 
bersama Ibu Ayu Dyah Pasha sebagai Komisaris 
KNH juga dr. Benny Handojo Rahardjo sebagai 
Direktur Operasional KNH mendatangi PT Kalbe 
Farma Tbk. (Kalbe) guna menyampaikan terima 
kasihnya dalam beberapa kerjasama yang telah 
berjalan, termasuk beberapa pelatihan yang 
disampaikan untuk para perawat dan caregiver di KNH pada beberapa waktu 

lalu.
 Selain itu, kedatangannya juga turut menjajaki 
potensi kerjasama yang memiliki prospek yang lebih 
menguntungkan kedua-belah pihak kedepannya. Dalam 
rangka optimalisasi untuk memperluas jangkauan dan 
memperkenalkan KNH, Kalbe sebagai perusahaan yang 
hadir untuk menyediakan solusi pelayanan kesehatan 
secara terpadu untuk seluruh tahapan usia dan kondisi 
kesehatan sangat cocok dengan KNH yang juga sebagai 
solusi dalam menunjang kesehatan melalui rumah 
perawatannya.

 Kanopi Nursing Home (KNH) pada bulan 
September 2022 kemarin menambahkan 1 orang 
personil baru dalam organisasinya. Penambahan 
personil ini guna memperkuat kepengurusan 
general affair di KNH, dimana turut mendukung 
kebutuhan rumah tangga KNH dalam menjalani 
kegiatan sehari-seharinya. Dessy Ika Putri namanya, 

selain memiliki pengalaman sebagai perawat di Kanopi Insan 
Sejahtera sebelumya, beliau juga telah menyelesaikan 
studinya sebagai sarjana sebelum akhirnya memulai kembali 
karirnya bersama Kanopi Group di KNH saat ini.
 Harapan kedepannya, tidak hanya satu atau dua orang 
yang akan berlabuh menjadi 
bagian dari KNH, bahkan 
puluhan lainnya yang turut 
terpanggil dalam mendukung 
kemajuan KNH yang juga 
turut tumbuh dari masa-ke-
masa, seperti cita-cita yang 
akann dicapai KNH 1.000 
ranjang kedepannya.

Sincere Foundation gencarkan beramal
via belanja online

Misa di Kanopi Nursing Home dengan warga sekitar

 Di penghujung September 2022 ditutup 
dengan kegiatan misa lingkungan dan penutupan 
Bulan Kitab Suci Nasional yang berlangsung di 
Kanopi Nursing Home (KNH) juga bersama warga 
sekitarnya, di Sodong Raya. Seluruh rentetan 
kegiatan berlangsung damai, lancar dan sesuai 
harapan hingga selesai. Kegiatan ini disambut 
hangat warga sekitar 
yang turut melakukan 
misa bersama juga 

turut mengukuti kegiatannya hingga selesai.
 Dengan kehangatan kegiatan yang 
berlangsung di KNH ini, juga turut membawa 
kehangatan, kedamaian dan terberkati bagi setiap 
penghuni KNH, warga sekitar, dan kemajuan KNH 
dimasa mendatang dan kedepannya.

Salah satu Lembaga Penyalur Kerja datangi Kanopi Insan Sejahtera

 Di bulan September 2022 lalu, Kanopi Insan Sejahtera (KIS) kedatangan tamu dari salah satu 

Lembaga Penyalur Kerja (LPK) yang telah lama menjalin kerjasama dalam mendukung tenaga 

kesehatan ke KIS. Setelah belum lama berkabung atas sepeninggalannya pemilik LPK tersebut, 

penggantinya kali ini yang mendatangi KIS untuk tetap menjaga silaturahmi yang terjalin agar tetap 

berjalan dan tentu dengan harapan yang lebih baik lagi.

 Dalam hal ini, KIS selalu berusaha menjaga hangat setiap kerjasama yang terjalin meskipun 

beberapa kali dari LPK silih-berganti kepengurusannya. Namun juga tidak menutup kemungkinan 

baik sekolah kejuruan seperti SMK Kesehatan / sederajat, Akademi Keperawatan, dan institusi 

lainnya untuk turut menjajaki kerjasama dalam meyalurkan tenaga kesehatan atau juga hal lainnya 

yang tentu menguntungkan kedua belah pihak.

 Saat menyebutkan kata “belanja” atau “shopping” yang 
terbayang adalah kegemaran kaum hawa yang akan 
menghabiskan waktu dan uang. Eits, tapi tunggu dulu! Kali ini 
berbeda. Sincere Foundation (SF) menawarkan hal berbeda 
untuk kalian yang ingin berbelanja dan justru akan menambah 
amal baikmu. Pasalnya SF selain menerima bantuan secara 
nansial, juga menggalang donasi pakaian layak pakai, sepatu, 
atau sandang lainnya dalam gerakan “kosongkan lemarimu!” 
dan akan dijual kembali dengan harga yang miring, dimana hasil 
penjualannya 100% akan disalurkan untuk membantu beberapa 
lansia yang memiliki kendala nansial yang saat ini dirawat di 
Kanopi Nursing Home.
 Selain dari sandang layak pakai, SF juga memiliki 
beberapa hasil produksi sendiri barang-barang limited edition 
untuk dapat dimiliki secara umum seperti T-shirt, kartu Flazz, 
minuman kesehatan, dan lain sebagainnya yang dapat 
ditemukan di link ini : https://tokopedia.link/6NVQzZnTxtb . 
“Anda berbelanja, Anda Beramal”

Donor Darah lagi

 Tidak bosan-bosan Kanopi Group 
meneruskan kegiatan yang baik in i , 
mendonorkan darah yang dapat menolong 
banyak orang yang membutuhkannya juga 
dapat menyehatkan si pendonor. Kebaikan 
ganda didapatkan dan Kanopi Group terus 

m e m b i a s a k a n 
kebiasaan baik ini 
hingga saat ini. 
Teru tama bagi 
para perawat dan 
caregiver Kanopi Insan Sejahtera (KIS) juga Kanopi 
Nusing Home (KNH) yang baru saja bergabung 
bersama dan belum pernah merasakan 
mendonorkan darahnya sebelumnya.
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Kenali Gejala Andropause, Penurunan Hormon Pada Pria

Ternyata Diet Gluten Free Berefek Buruk, Cek Disini

Apa Itu Smiling Depression? Simak Gejalanya

Psoriasis Plak, Penyakit Autoimun Menyerang Kulit

Dua Kampus Beken di Jakarta Kirim Mahasiswa Magang di Kanopi

Gandeng MNC dan TCM, Kanopi Dapat "Ilmu" Baru

Kiprah Meluas, Dua Bank Terkenal Gandeng Kanopi Group

Galang Dukungan, Sincere Foundation 'Buka Lapak' Untuk Umum

Kenali Gejala Agorafobia, Kecemasan Ditengah Keramaian

Jaga Kesehatan Ginjal Sedini Mungkin

Mengenal Analaksis yang Bisa Mengancam Jiwa

Cegah Jantung Koroner Dengan Mengontrol Faktor Risiko

Sinusitis Bisa Gegara Ada Bakteri Dalam Mulut

Kurang Tidur? Ini Dampak Buruknya Bagi Tubuh

Jauhkan Diri Dari Masalah Tulang Sebelum Terlambat

Simak Ini Tanda Burnout yang Tidak Disadari
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https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/gandeng-mnc-dan-tcm-kanopi-dapat-ilmu-baru/
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https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/galang-dukungan-sincere-foundation-buka-lapak-untuk-umum/
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https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/jaga-kesehatan-ginjal-sedini-mungkin/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/mengenal-analaksis-yang-bisa-mengancam-jiwa/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/cegah-jantung-koroner-dengan-mengontrol-faktor-risiko/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/sinusitis-bisa-gegara-ada-bakteri-dalam-mulut/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/kurang-tidur-ini-dampak-buruknya-bagi-tubuh/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/jauhkan-diri-dari-masalah-tulang-sebelum-terlambat/

https://www.kanopiinsansejahtera.co.id/simak-ini-tanda-burnout-yang-tidak-disadari/

Yuk lihat artikel menarik tentang kesehatan
yang ada pada website www.kanopiinsansejahtera.co.id !!
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