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Kanopi Nursing Home,
seimbangkan asupan sik melalui senam
dan pelatihan bagi perawatnya sebagai asupan pengetahuannya
 Hampir setiap pagi Kanopi Nursing Home (KNH) mengadakan senam bagi setiap penghuninya, baik yang dirawat maupun bagi 

perawatnya. Selain membuat sehat karena melatih sendi-sendi tulang, menggerakkan otot-otot agar tetap terjaga kebugarannya, juga membuat 

senang dan bahagia setiap penghuninya yang dapat bercanda dan tertawa bersama-sama.

 Diwaktu lain, para perawat juga turut mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menambahkan wawasan pengetahuannya baik dari segi 

pengetahuan tentang kesehatan dan non-kesehatan. Adapun non-kesehatan itu sendiri seperti pelatihan untuk menambahkan semangat 

merawat dengan sepenuh hati, pelatihan kepemimpinan (leadership), dan lain sebagainya.
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* untuk kalangan sendiri

Customer Care Kanopi Insan Sejahtera
merupakan perawat senior berpengalaman

Mengajak generasi muda berkarya,
Kanopi buka kesempatan menjadi perawat

 Menjadi sebuah pilihan tepat saat sedang 
mencari perawat untuk merawat keluarga 
m a u p u n  k e r a b a t  d e k a t ,  a t a u p u n 
merekomendasikan untuk menghubuni PT. 
KIS. Selain memiliki tenaga kesehatan yang 
telah dilatih terlebih dahulu, PT. KIS juga 
memiliki keunggulan tersendiri dari custome 

care yang merupakan perawat senior yang telah berpengalam 
puluhan tahun di Rumah Sakit, sehingga akan mendiagnosa calon 
pasien terlebih dahulu untuk memudahkan klien dalam menentukan 
perawat seperti apa yang sebenarnya dibutuhkannya.
 Memilih tenaga kesehatan yang 
tepat sesuai kemampuan merawatnya 
dengan kondisi pasien sudah tentu akan 
menjadi pertimbangan yang sangat baik. 
Selain dapat dilihat dari segi kesehatan 
yang akan dirawatnya, juga tentu dari 
segi biaya yang tidak akan membengkak 
karena “salah ambil perawat”.

 Buka kesempatan 
berkarya, PT. KIS melalui tim 
r e k r u t m e n  s e b a r k a n 
informasi melalui daring dan 
luring.
 Melalui akun-akun 
resmi media sosialnya, PT. 
K I S  m e n g a j a k  u n t u k 
berkarya bersama-sama. 
Terlebih lagi bagi generasi 
muda bangsa yang ingin 
mewujudkan mimpinya 
menjadi generasi unggul yang dapat membantu dan memudahkan 
keuangan keluarganya dengan dapat melanjutkan pendidikan 
kejenjang yang lebih tinggi lagi dengan biayanya sendiri, seperti 
menempuh pendidikan S1 maupun D3. Dan tidak sedikit juga yang 
dapat menyenangkan keluarganya dengan dapat membantu biaya 
sekolah adiknya dan lain sebagainya. Seperti beberapa perawat yang 
telah maupun sedang berkarya bersama PT. KIS yang telah membagikan 
ceritanya di akun resmi Kanal YouTube Kanopi Insan Sejahtera.
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Kanopi Training Center terus berinovasi
dalam mendidik perawat muda untuk berkarya

“Belanjamu adalah amal baikmu”.
Sincere Foundation permudah cara dalam berdonasi

 Kanopi Training Center (KTC) terus mengembangkan diri dalam 
melayani dengan setulus hati. Melalui materi-materi pelatihan yang 
dapat menumbuhkan pengembangan diri dari setiap perawat-
perawat yang berada di bawah naungan Kanopi Group. Bukan hanya 
pelajaran medis dan kesehatan saja yang diberikan, tetapi juga 
mengedepankan pelatihan softskill seperti etika, sopan santun, 
tatakrama, dan hal lain sebagainya yang menjadi nilai lebih dari 
Kanopi Group.
 Tidak hanya pelatihan internal saja yang dilakukan, KTC turut 
mengundan Pusdiklat TNI-AD guna memberikan materi-materi yang 

berkesinambungan dengan 
perawat  Kanopi  Group 
sendiri. Seperti Pelatihan 
Pertolongan Pertama (P3) 
dan kedisiplinan. Selain itu 
KTC juga membangun relasi 
bekerjasama dengan salah 
satu platform pendidikan 
(Qbisa) dalam menularkan 
pengetahuannya untuk 
generasi muda agar lebih 
luas lagi.

 Setelah mempermudah 
masyarakat untuk beramal 
melalui GEULISS (Gerakan 
un tuk  L ike ,  Share ,  & 
Subscribe) dari Sincere 
Foundat ion (SF)  yang 
tanpa mengeluarkan uang, 
k i n i  S F  k e m b a l i 
m e m p e r m u d a h  c a r a 
beramal melalui gerakan-
g e r a k a n n y a  d e n g a n 
menjual merchendise SF 
melalui platform jual beli 

online (Tokopedia). Dengan gerakan ini, SF mengajak masyarakat yang 
ingin beramal dan berbuat baik juga mendapatkan 
benet yang berupa barang yang dibelinya.
 Barang-barang yang ditawarkan SF sendiri 
dapat dibilang barang berkualitas, selain 
minuman kesehatan “Melomel” dan “Garage 
Sale” yang ditawarkan beberapa waktu lalu secara 
langsung, kali ini SF melalui platform jual beli 
online menawarkan kaos, semi hoodie, masker, 
dan  barang lain yang menarik untuk dibeli.


	Page 1

