#SiPenghubungHarapan: Aksi Nyata Ninja Xpress Perangi
COVID-19
Ninja Xpress berkolaborasi dengan tim Dokter Tirta serta lembaga lain untuk
membantu pengiriman alat & produk kesehatan ke rumah sakit seluruh indonesia,
bangun bilik desinfektan, serta berikan gratis ongkir bagi UMKM lokal
Jakarta, 9 April 2020 - Sebagai penyedia layanan logistik last mile terkemuka di Asia
Tenggara, Ninja Xpress berkomitmen untuk berada di garda terdepan menjadi
#SiPenghubungHarapan dalam memerangi pandemik COVID-19 di Indonesia
melalui berbagai aksi nyata.
Beberapa aksi nyata tersebut diantaranya adalah:
1. Berkolaborasi dengan tim Dokter Tirta dan lembaga lain yang mengumpulkan
Donasi untuk COVID-19 dalam hal membantu pengiriman alat pelindung diri
(APD) dan produk kesehatan ke rumah sakit di seluruh Indonesia
2. Ninja Xpress beserta seluruh karyawan mendonasikan produk kesehatan dan
bilik desinfektan di 10 titik di zona merah penularan COVID-19 JABODETABEK
3. Menghadirkan gratis ongkir untuk membantu usaha UMKM lokal.
Kolaborasi Ninja Xpress untuk bantu pengiriman alat dan produk kesehatan ke
rumah sakit yang membutuhkan
“Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang nilai gotong royong, kami
menjalin kerja sama konkrit dengan berbagai pihak dalam memerangi COVID-19 di
tanah air tercinta, salah satunya kolaborasi dengan Dokter Tirta dan lembaga lain
seperti Junior Doctors Network (JDN), DariKitaUntukNakes dan Garda Medica yang
ingin menyalurkan bantuan mereka ke seluruh rumah sakit yang membutuhkan.
Kami akan mendedikasikan layanan logistik kami untuk membantu mereka agar
dapat mengirimkan lebih banyak kebaikan dan menjadi #SiPenghubungHarapan ke
seluruh wilayah Indonesia,” tambah Eric Saputra.
Melalui Kitabisa.com, Dr. Tirta menghimpun donasi yang hasilnya disumbangkan
untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis di rumah sakit
seluruh daerah di Indonesia. Saat ini, Dokter Tirta sudah mengirimkan bantuan
tersebut ke beberapa daerah seperti Jakarta, Sleman, dan Jogjakarta.

“Kami sangat mengapresiasi Ninja Xpress atas terjalinnya kerja sama ini. Dengan
kesamaan visi untuk membantu team medis di tengah pandemi COVID-19, kami
kini dapat memastikan distribusi APD hasil donasi ini akan menjangkau seluruh
rumah sakit yg membutuhkan, di berbagai daerah manapun dengan memanfaatkan
layanan pengiriman Ninja Xpress. Semoga bantuan ini dapat mengurangi keresahan
teman-teman medis yang sedang berjuang melawan COVID-19 dan
menyelamatkan nyawa saudara kita setanah air.” Ujar Dr. Tirta
Bangun bilik desinfektan serta galang donasi internal untuk kebutuhan medis
COVID-19
Ninja Xpress juga berinisiatif untuk membangun dan mendonasikan 10 bilik
desinfektan untuk diletakan di ruang publik zona merah COVID-19 di area
JABODETABEK bersama dengan DOMPET DHUAFA, agar dapat diakses
masyarakat untuk menekan laju penularan virus corona. Konsep bilik ini adalah
mematikan virus dan bakteri ada pada tubuh seseorang dengan cara
menyemprotkannya selama beberapa detik.
Disamping itu, seluruh karyawan Ninja Xpress bersama-sama melakukan
penggalangan dana guna membangun lebih banyak bilik desinfektan serta membeli
kebutuhan medis untuk menanggulangi COVID-19.
“Kami sadar bahwa tidak semua orang bisa #dirumahAja karena mereka harus
bekerja seperti tenaga medis, polisi, pegawai bank atau toko kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu. kami menyediakan bilik desinfektan bagi mereka yang
harus beraktivitas di wilayah yang paparannya tinggi oleh COVID-19. Tidak hanya
untuk masyarakat, kami pun melakukan tindakan preventif untuk semua Ninja kurir
di seluruh Indonesia” Ucap Ignatius Eric Saputra, Country Head Ninja Xpress

Berikan gratis ongkir bagi UMKM lokal untuk bantu kelangsungan bisnis di tengah
pandemi
Sejak jumlah kasus virus corona (COVID-19) di Indonesia semakin meningkat,
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan akan ada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemik COVID-19. UMKM inipun
tengah membutuhkan bantuan supaya dapat bertahan di tengah penyebaran virus
corona.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemenkop UKM, sebanyak 917 koperasi dan
UMKM atau setara dengan 69 persen, mengeluh penjualannya menurun akibat
dampak wabah virus corona. Kemudian, sebanyak 119 koperasi dan UMKM atau
setara dengan 9 persen menyatakan mengalami distribusi yang terhambat.
Ninja Xpress berupaya untuk mengantisipasi serta meminimalisir hal tersebut,
dengan memberikan dukungan penuh kepada 1000 UMKM yang terdampak,
beberapa diantaranya merupakan UMKM binaan Dokter Tirta. Salah satu caranya
adalah dengan menyediakan promo gratis ongkos kirim serta akses untuk
menikmati fasilitas pemberdayaan UMKM yaitu Ninja Academy. Bantuan ini akan
diberikan selama masa pandemik COVID-19 berlangsung, sebanyak 50 kuota paket
per UMKM.
“Kami berharap mitra, konsumen, UMKM, Ninja kurir, Ninjawan dan Ninjawati untuk
terus saling bahu membahu menghadapi situasi sulit ini dengan tetap waspada dan
menerapkan praktik kebersihan yang baik. Kami akan terus memegang amanah
sebagai #SiPenghubungHarapan dengan memastikan layanan logistik Ninja Xpress
dapat membawa nilai positif bagi masyarakat Indonesia,” tutup Ignasius Eric
Saputra.

Tentang Ninja Xpress
Hadir di Indonesia sejak tahun 2015, Ninja Xpress mendukung industri bisnis UKM
hingga e-commerce dengan menyediakan solusi layanan pengiriman berbasis
teknologi inovatif, yang turut menyelesaikan kerumitan dari proses pengiriman
paket. Ninja Xpress menghadirkan pilihan fleksibel bagi pelanggan, serta
kemudahan sistem yang memungkinkan pelacakan paket secara real-time,
pembayaran paket secara cash-on-delivery, serta layanan customer service yang
profesional.
Dengan pemahaman mendalam terhadap sektor e-commerce dan perdagangan
sosial, bersamaan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, Ninja Xpress hadir untuk
menciptakan solusi pengiriman melalui layanan teknologi yang memadai, serta
menjadi solusi yang mampu menjangkau beragam skala bisnis.
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