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Gandeng sekolah yang sudah lama absen
mengirimkan perawat untuk PT. Kanopi Insan Sejahtera

 Libur kenaikan kelas, divisi rekrutmen mulai berbenah. Selain menawarkan kembali pekerjaan untuk perawat yang 

sedang tidak bekerja, juga menyambung kembali silaturahmi dengan sekolah-sekolah yang lama absen memgirimkan 

perawatnya untuk disalurkan bekerja. Salah satu sekolah yang berada di Lampung merupakan salah satu sekolahan yang 

menyambung silahturahminya ke PT. Kanopi Insan Sejahtera (PT. KIS) di Jakarta.

 Sekolah dari lampung ini, disambut oleh direktur PT. KIS, yaitu bapak Mahwi Winarto yang biasa dikenal panggilan pak 

Anton. Sekolah dari lampung ini cukup antusias menyambung silaturahmi ini, dengan membawa serta kepala sekolah beserta 

jajarannya untuk datang dan melihat sendiri kantor dan pusat pelatihan calon perawatnya. Komitmen dari Kanopi Group untuk 

menyerap 100% tenaga kesehatan dari sekolah dan melakukan penyesuaian materi pelatihan dengan sekolah sehingga 

pelatihan di sekolah lebih sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
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* untuk kalangan sendiri

Tetap produktif mengajar calon perawat
sebelum bekerja meski di masa pandemi

Customer Care menyusun strategi menerima

permintaan klien yang meningkat

Kunjungan ahli gizi dan kunjungan virtual
dari sekolah “Bina Nusantara Simprug”
mengajak penghuni KNH merangkai bunga

Perawatan rutin AC di KNH

 Pada masa pandemi 
saat ini memang orang-
orang sangat khawatir 
untuk berinteraksi dengan 
banyak  orang karena 
b e r d a m p a k  p a d a 
kesehatan mereka. Tapi 
para pengajar di KIS tetap 
antusias dan bersemangat 
dalam membimbing para 
calon perawat yang akan 
bekerja. Tentu saja mereka 
semua menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan 
pemerintah tanpa mengurangi bekal ilmu yang akan diterapkan para 
calon perawat untuk merawat para klien PT. KIS.
 Meskipun tahun ini terasa berbeda, calon perawat yang direkrut 
cukup banyak karena kepercayaan masyarakat terhadap PT. KIS pun 
semakin bertambah, sehingga para pengajar yang ada di pusat 
pelatihan kanopi pun harus bergerak gesit agar para perawat segera 
tersalurkan.

 Pertengahan tahun merupakan waktu yang tepat untuk 
penerimaan calon perawat yang baru saja lulus, baik itu dari tingkat 
SMA sederajat maupun setingkat akademisi seperti D1, D3, dan S1. 
Saat ini Customer Care PT. KIS sedang menyusun strategi untuk 
menyalurkan perawat-perawat yang sudah dilatih di pusat pelatihan 
milik PT. KIS.
 Pasalnya permintaan klien di bulan Juni ini cukup meningkat, 

terlebih lagi karena ada 
permintaan pergantian (inval) 
perawat di rumah klien dan 
peningkatan permintaan akan 
perawat  untuk  merawat 
pasien Covid-19 di akhir bulan 
Juni ini. Dengan cukup gesit, 
Customer Care PT. KIS memilah 
perawat yang tepat untuk 
ditempatkan sesuai dengan 
kebutuhan klien, baik untuk 
klien lama maupun klien baru.

 A d a  2  k e g i a t a n  K N H  y a n g 
mendukung kesehatan penghuni KNH 
diluar kegiatan rutinnya. Kunjungan 
pertama adalah kunjungan ahli Gizi untuk 
mengetahui makanan yang sesuai untuk 
dikonsumsi para lansia penghuni KNH.
 K u n j u n g a n  k e d u a  a d a l a h 
kunjungan virtual dari sekolah Bina 
Nusantara (Binus) Simprug dengan mengajak penghuni KNH bersama-
sama merangkai bunga-bunga hidup ke dalam vas bunga. Kegiatan ini 
pun dilakukan penghuni dengan suka ria. Meskipun dirasa tidak mudah 
merangkai bunga bagi para penghuni yang terbilang lansia ini, tetapi 
mereka melakukannya tetap dengan semangat dan senyum diwajah 
mereka. Selain menumbuhkan rasa semangat dan bahagia, kegiatan ini 
dapat melatih otak dan motorik halus para penghuni KNH agar tetap 
sehat dan bugar.

 Salah satu fasilitas yang ada di KNH, yaitu pendingin udara (AC) 
merupakan hal sepele namun berdampak cukup signikan dengan 
kenyamanan para penghuni KNH. Pasalnya suasana sejuk akan 
menambah rasa nyaman dan bahagia dibandingkan dengan udara 
yang gerah dan pengap. Untuk meningkatkan rasa nyaman dan aman 
bagi kesehatan penghuni KNH ini, PT. KIS melalui tim GA rutin 
perawatan AC di KNH 3 bulan sekali.
 Tidak hanya ditemani 24 jam dengan perawatan profesional 
yang ditawarkan pada KNH, PT. KIS juga memperhatikan hal-hal yang 
mendukung kenyamanan penghuni KNH, seperti perawatan rutin AC, 
perawatan atau perbaikan atap, kebersihan lingkungan dan fasilitas 
lainnya yang mendukung kesehatan penghuni KNH.
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