
Memperkenalkan: atun
Mendukung pekerja saat pandemi COVID-19 berlangsung
Toolkit Promosi untuk Manajemen Pabrik



Mitra kami: 
atun menggabungkan toolkit dan keahlian anggota konsorsium kami. atun adalah
kolaborasi antara Labor Solutions, BetterWork Indonesia, HER BSR Project, IDH dan
School to School International.
 



Kepada Pihak Manajemen, 
Apakah Anda sedang mencari cara untuk menginformasikan pekerja Anda kapan
perusahaan Anda dibuka kembali atau apakah Anda ingin menginformasikan
komunitas Anda bahwa perusahaan Anda memiliki lowongan?
 
Apakah Anda mencari alat untuk mendukung pekerja Anda selama pandemi ini?
 
Tenang, atun ada di sini untuk membantu Anda!



Cara Memulai Implementasi atun

Webinar kami

Fitur Aplikasi Kami 

Bagaimana Cara Berpartisipasi 

Tips & Strategi Promosi

Topik pembahasan:
 
1.

2.

3.

4.

5.



Gunakan Toolkit atun untuk mengakses materi yang dapat
membantu Anda meluncurkan atun di pabrik Anda

Hadiri Webinar mingguan atun untuk mengajukan pertanyaan,
berbagi pengalaman dengan pabrik lain dan untuk
mendapatkan dukungan dari tim atun 

Pantau website kami (https://www.atun.app). Kami
menawarkan informasi yang selalu kami perbarui mengenai
materi promosi dan juga video panduan untuk Anda dan
pekerja 

 

 

 

Bagaimana Cara Memulai?  

https://www.atun.app/?lang=id
https://www.atun.app/


Mohon klik di sini untuk mendaftarkan diri Anda

Segera Hadir: Webinar Mingguan atun 
Berlangsung setiap hari Selasa pukul 14:00
(WIB/GMT+7)

https://www.atun.app/webinar?lang=id


Sebelum Anda mulai mempromosikan atun, izinkan kami
untuk menjelaskan & mengingatkan kembali secara
singkat tentang fitur aplikasi kami



Fitur ini adalah pemberhentian utama bagi
pekerja untuk mengakses informasi penting
dari  Anda, mitra kami dan juga kami (atun). 
 

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQs)

Dokumen 

Survei

Pekerja akan mendapatkan akses ke
buletin mingguan dari BetterWork
Indonesia tentang informasi dan berita
seputar industri ketenagakerjaan dan
juga informasi mengenai peraturan
dan kebijakan Pemerintah serta
dukungan/bantuan yang tersedia di
negara Anda. 

Fitur yang Tersedia: 

Infohub Belajar
Pekerja akan mendapatkan akses ke
materi pembelajaran &
pendampingan (E-Learning) GRATIS
yang interaktif dan informatif yang
mencakup berbagai tema untuk
mendukung mereka selama pandemi
ini berlangsung.
 

*** Semua informasi di aplikasi atun akan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh pekerja.
 

Berita Terkini



Berikut Cuplikan dari Materi E-Learning kami...

Lihat Katalog Kursus kami untuk melihat daftar materi yang tersedia atau tonton Video Demo kami untuk melihat cara kerjanya.
 
Kurikulum atun merupakan hasil kerjasama Labor Solutions, Empower@Work dan School to School International.
 

Pengasuhan
Anak & Materi
Belajar
GRATIS untuk
Anak

Tetap Sehat
& Bugar saat
Pandemi 

Sayang
Keluarga

Bebas
Stress

COVID-19

https://www.atun.app/e-learning?lang=id
https://www.atun.app/e-learning?lang=id
https://www.atun.app/promo-materials?lang=id


Sekarang setelah Anda mempelajari fitur-fitur kami,
berikut cara Anda dapat terlibat
 



Pertama-tama, silakan coba gunakan atun..
 

https://bit.ly/instalatun

atau buka link ini:

Scan QR Code: 

https://bit.ly/instalatun


01

02

03

04

Daftar & Buat Akun Baru: 

Ingin lihat caranya? Simak video panduan kami 

Masukan Nama dan Nomor Telepon Anda

Pilih Negara Anda

Tentukan Password (kata sandi) & konfirmasi

Selesai! Sekarang Anda sudah sudah dapat
login dengan menggunakan Username &
Password yang baru saja Anda buat

di sini

https://www.atun.app/promo-materials?lang=id


Sekarang setelah Anda mencoba atun, berikut
adalah beberapa rekomendasi tentang bagaimana
Anda dapat mempromosikan atun kepada pekerja 
 



Tips 1: Gunakan Sarana Komunikasi yang Tersedia di
Perusahaan Anda untuk Mengumumkan atun
 

Gunakan saluran komunikasi yang ada di fasilitas
Anda, seperti interkom, papan informasi, pusat
komunitas serta rapat mingguan untuk
mengumumkan dan mempromosikan atun
kepada pekerja.
 

Pastikan Anda mengkomunikasikan fitur dan tujuan atun. Juga jangan
lupa menjelaskan cara dan dari mana pekerja dapat mengunduh atun!
 



Kami telah mengembangkan serangkaian poster untuk membantu Anda
mempromosikan materi Belajar GRATIS atun di fasilitas Anda.
 
Poster tersedia dalam Bahasa Indonesia Anda dan juga dalam format PDF.
Betul, poster-poster ini sudah siap dicetak!
 
Unduh dan cetak poster kami ini dari website atun di sini

Poster adalah salah satu alat promosi paling termurah dan
sederhana. Poster juga dikenal sangat efektif karena
mudah dilihat dan juga mendorong respons aktif!
 

Tips 2: Unduh, Print & Distribusikan Poster di sekitar Pabrik 

Tempelkan/pajang poster di daerah yang ramai di fasilitas Anda (mis.
Kamar mandi, ruang istirahat, kantin, klinik, dan ruang sholat).
 

https://www.atun.app/promo-materials?lang=id


Promosikan atun ke kolega dan pekerja
Menentukan cara terbaik untuk mempromosikan atun
Membantu pekerja saat dan untuk mengunduh aplikasi
Menjawab pertanyaan seputar atun 
Membantu membuat rencana acara peluncuran

Apa: Ahli atun dan peer promoters. Anggota komite atun perlu mengikuti
training tambahan untuk memahami cara menggunakan atun
 
Tanggung jawab:

 
Siapa: Komite atun dapat melibatkan manajer dan juga pekerja,
perempuan maupun laki-laki dan juga karyawan dari fasilitas yang berbeda. 

Tips 3: Bentuk Suatu Komite

Anda juga dapat memberikan insentif, penghargaan atau hadiah kepada
anggota yang mampu mendorog unduhan terbanyak.



Lakukan demo tentang cara mengunduh atun
Ajak pekerja untuk mengunduh atun di acara tersebut
Umumkan manfaat dari aplikasi atun

Jika pabrik Anda tetap beroperasi, pertimbangkan untuk mengadakan
acara outdoor untuk pekerja Anda di pabrik Anda dan gunakan
kesempatan ini untuk mengumumkan atun!
 

 
Pastikan Anda menerapkan dan menganjurkan social distancing serta
kebersihan pribadi selama acara berlangsung!
 

Tips 4: Acara Peluncuran 

Anda dapat mengadakan sesi karaoke selama waktu istirahat! Ini akan
membantu menghibur pekerja Anda selama masa sulit ini dan juga dapat
dilakukan di ruangan terbuka.
 



Tahukah Anda bahwa COVID-19 telah meningkatkan penggunaan internet hingga
70% di seluruh dunia? Saat ini semakin banyak orang yang menghabiskan waktu
mereka online! 
 
Membangun komunitas online yang kuat dapat membantu membuat atun viral
serta menjangkau mereka yang membutuhkan dukungan.
 
Apakah Anda aktif di media sosial? Ikuti akun kami di IG / Facebook:

Tip 5: Bentuk Komunitas Kuat Online 

IG: @atun.indonesia 
 
Facebook: atun Indonesia 

Psssttt .... Kami telah menyiapkan Perangkat Media Sosial sederhana yang dapat
Anda akses dari situs web kami dari sini

Salin (copy paste) konten yang kami siapkan dalam Bahasa Indonesia ,
unduh gambar dari situs kami dan poskan ini di profil dan juga melalui
WhatsApp dan bantu sebarkan informasi mengenai atun !
 

https://www.instagram.com/atunindonesia/?hl=id
https://www.instagram.com/atunindonesia/?hl=id
https://www.facebook.com/atunindonesia/
https://www.facebook.com/atunindonesia/
https://www.atun.app/promo-materials?lang=id


Semua orang menikmati waktu online mereka, mereka akan lebih
menikmatinya jika hal ini GRATIS!
 
Pertimbangkan untuk mengaktifkan jaringan WiFi selama waktu
istirahat pada lokasi tertentu di fasilitas Anda (misal: ruang istirahat)
yang tidak akan mengganggu kegiatan produksi. Anjurkan pekerja
untuk mengunduh atun di lokasi ini!

Tips 6: Lokasi dengan Jaringan WiFi GRATIS

Jika memungkinkan, sediakan beberapa layar pada lokasi tertentu ini
putarkan video Cara Menggunakan atun untuk membantu pekerja dengan
mengunduh dan juga lebih memahami fitur-fitur atun. 



Labor Solutions menyediakan layanan ini melalui SMS. Jika Anda memilih untuk
membagikan nomor kontak pekerja Anda dengan kami, kami dapat mengatur
pengiriman SMS broadcast untuk menginformasikan kepada pekerja tentang atun!
 

Tips 7: Kirim SMS Broadcast

Ingin tau caranya? Hubungi: info@atun.app

Pesan Broadcast dianggap sebagai alat promosi yang baik
karena dapat mengirimkan informasi ke orang dalam
jumlah yang banyak sekaligus!
 



Tetap Terhubung: 

APAKAH ANDA MEMILIKI PERTANYAAN LEBIH LANJUT? Hubungi kami melalui email atau
WhatsApp kapan saja. Pastikan juga Anda tetap terhubung dan memantau akun SosMed kami. 

atun Indonesia @atun.indonesia info@atun.app WhatsApp

https://www.facebook.com/atunindonesia
https://www.instagram.com/atunindonesia/?hl=id

