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Libur lebaran; perawat inval menjadi fokus

sasaran pemasaran perusahaan

Memasuki pergantian tahun ajaran baru,
divisi rekrutmen membagikan poster ke
sekolah-sekolah keperawatan dan kebidanan

Kunjungan-kunjungan Customer Care ke rumah

klien untuk menanamkan pelayanan setulus hati

Koordinasi dalam menyusun
nilai perusahaan dalam setiap divisi
yang dikawal oleh Training Center

 Fokus 1.000 ranjang untuk Kanopi Nursing Home,
datangkan dr. Benny dalam struktur kepengurusannya.

Masa pandemi Covid – 19, 
tidak menyurutkan permintaan akan 
jasa perawat home care, dan justru 
permintaan semakin bertambah. 
Tahun ini permintaan perawat inval 
saat lebaran tidak sebanyak tahun-
tahun sebelumnya untuk menjaga 
k e s e h a t a n  p a s i e n  b e s e r t a 
keluarganya dan juga kesehatan 
para perawat untuk mencegah 
penyebaran virus covid – 19 ini.

S e l a i n  genca r  da l am 
mempromosikan inval lebaran 
untuk home care dan perekrutan, 
marketing PT. Kanopi Insan 
Sejahtera juga mendukung fokus 
perusahaan saat ini dengan 
mempromosikan Kanopi Nursing 
Home sebagai solusi  untuk 
mereka yang ingin dirawat di 
Rumah Perawatan saat anggota 
keluarga lainnya tidak dapat 
merawat pasien di rumah saat 
libur lebaran.

Libur sekolah segera tiba!!
 Sebagai wadah untuk mereka yang akan segera lulus dari 
sekolah menengah keatas dan sederajat, tim rekrutmen PT. Kanopi 
Insan Sejahtera mengirimkan poster ke sekolah-sekolah yang dituju 
agar para siswa dapat medaftarkan 
diri untuk menjadi mitra perusahaan. 
Tahun ini tim rekrutmen mengirimkan 
50 pos ter  ke sekolah- sekolah 
keperawatan dan kebidanan di 
seluruh nusantara.
 PT. Kanopi Insan Sejahtera juga 
menyebar luaskan poster ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi, seperti 
A k a d e m i  K e p e r a w a t a n  d a n 
kebidanan, dan juga Lembaga 
Penyalur Kerja (LPK) untuk menjaring 
para calon mitra agar dapat lebih 
mudah untuk mendapatkan informasi 
mengenai lowongan pekerjaan 
sebagai perawat di PT. Kanopi Insan 
Sejahtera.

Semboyan perusahaan 
“melayani dengan setulus hati” 
yang selalu tertulis dibawah nama 
PT. Kanopi Insan Sejahtera bukan 
hanya sembarang tulisan. Kalimat 
tersebut menjadi bagian dari 
perusahaan yang diaplikasikan 
oleh divisi Customer Care PT. 
Kanopi Insan Sejahtera dalam 
setiap kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut ialah dengan 
mengunjungi langsung ke kediaman pasien, guna menjadi wadah 
komunikasi dan umpan balik baik dari keluarga pasien ataupun mitra 
perusahaan (perawat) yang merawat di rumah pasien atau klien 
perusahaan tersebut.

Walaupun, kami tidak dapat mengunjungi setiap pasien atau 
klien perusahaan, tetapi komunikasi dan umpan balik tetap dapat 
dilakukan menggunakan cara lain yaitu dengan telpon, aplikasi 
whatsapp, zoom meeting, dll. Hal ini menjadi nilai tambah dalam 
melayani klien dan pasien perusahaan.

 Melalui pelatihan “Smart and Grooming” yang dilaksanakan 
pada April 2021 lalu, seluruh staff PT Kanopi Insan Sejahtera 
mengaplikasikannya dalam menyusun nilai-nilai yang ada pada 
perusahaan untuk dijalankan di setiap divisinya. Dengan didampingi 
dan dikawal oleh divisi training center, setiap divisi membuat 
rencana-rencana yang akan dilakukan agar sejalan dengan visi dan 
misi perusahaan.
 Hampir sebulan penuh pengawalan penyusunan nilai-nilai 
yang disebut dengan “enrichment” ini berjalan, akhirnya setiap divisi 
menetapkan 5 poin yang menjadi fokus utama masing-masing divisi. 
Kedepannya, 5 poin tersebut diharapkan untuk dijalankan dalam 
setiap nafas perusahaan.

 Tidak main-main!! Kanopi Nursing Home dalam mengembangkan

sayapnya, mendatangkan direktur dari RS Premier Jatinegara, yaitu

dr. Benny Handojo Rahardjo. Untuk memperkuat formasi struktur ini,

Kanopi Nursing Home mulai berbenah dari segi internal hingga

eksternalnya melalui branding dari jalur luring (ofine) dan daring (online).

 Kedatangan dr. Benny ini tentu akan memperkuat perkenalan

Kanopi Nursing Home yang masih terbilang baru dalam pelayanan jasa dari

jalur luring yang akan fokus ke dokter-dokter rumah sakit hingga

kepala rumah sakit itu sendiri. Untuk kedepannya diharapkan Kanopi Nursing Home juga dapat menjadi 

pelopor nursing home seperti yang sudah dilakukan PT. Kanopi Insan Sejahtera dalam dunia home care saat 

ini.
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