
Ninja Xpress bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Perkuat
Komitmen Bantu UMKM Jabar Naik Kelas

UMKM Jabar Juara 2023 Dapat Menikmati Diskon Pengiriman 20% dan Layanan
Creative Hub Secara Gratis

JAKARTA, INDONESIA, 9 NOVEMBER 2022 – Ninja Xpress, perusahaan logistik berbasis
teknologi yang selalu siap membantu UMKM, perkuat kerjasama dengan Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Jawa Barat (Jabar) untuk membantu UMKM Jabar naik kelas dengan
mempercepat digitalisasi dan memperlancar arus logistik. Kerjasama untuk mendukung UMKM
Juara 2023 ini disepakati dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang
dilakukan kedua belah pihak dalam acara UMKM Juara Award 2022 pada 2 - 3 November di
Bandung, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
Kusmana Hartadji mengatakan bahwa UMKM Juara dapat berlanjut tahun depan berkat
dukungan berbagai pihak, ”UMKM Juara 2023 akan dilanjutkan, oleh karena itu, terima kasih
atas dukungan berbagai pihak termasuk Ninja Xpress yang terus menerus melakukan
koordinasi dan memberi support kepada UMKM di wilayah Jawa Barat.”

Menurut data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pendampingan UMKM yang dilakukan pada
2022, di mana Ninja Xpress turut memberikan dukungan, berdampak secara signifikan terhadap
kenaikan jumlah UMKM Jabar yang naik kelas. Dari 4000 UMKM yang terdaftar pada UMKM
Juara, Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil bertambah 15,5 persen, dan
usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah bertambah 6,5 persen. Sedangkan
UMKM yang onboarding ke pasar digital naik sebesar 75,05 persen.

Andi Djoewarsa, CMO Ninja Xpress, ”Jawa Barat termasuk daerah dengan jumlah UMKM
yang sangat produktif. Hal ini terlihat dari tingginya pengiriman yang dilakukan dari wilayah ini
ke seluruh Indonesia berdasarkan catatan Ninja Xpress sepanjang tahun 2021. Ninja Xpress
dengan semangat Siap Bantu Sampai Tujuan akan melanjutkan dukungannya kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program UMKM Juara 2023 agar semakin banyak
UMKM Jabar naik kelas dan masuk ke ekosistem digital.”

Dalam kesepakatan yang berlaku selama satu tahun ini, Ninja Xpress memberikan diskon
pengiriman hingga 20%, penggunaan layanan Creative Hub di Bandung dan Kuningan gratis
bagi seluruh UMKM Jawa Barat yang telah mengirimkan paket melalui Ninja Xpress, dan
pemberian starter kit pengiriman. Kerjasama ini memfokuskan pada UMKM di sektor fesyen dan
kerajinan yang berskala kecil dan menengah. Selain itu Ninja Xpress dan Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Jabar juga akan bersama-sama menyelenggarakan berbagai program

https://selalusiap.ninjaxpress.id/


pemberdayaan dengan memanfaatkan Creative Business Solutions yang merupakan salah satu
dukungan peningkatan penjualan Ninja Xpress Seller Booster.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang hadir dalam
acara itu menjelaskan bahwa UMKM Juara Award 2022 dimaksudkan untuk memotivasi pelaku
UMKM untuk terus bergerak dan bekerja lebih semangat sekaligus sebagai evaluasi.
Penghargaan diberikan kepada sembilan koordinator daerah terbaik, enam pelaku UMKM
terbaik Jabar, 27 pendamping UMKM kabupaten/kota terbaik, dan 27 UMKM kabupaten/kota
terbaik.

UMKM Juara Award 2022 menjadi acara penutupan program UMKM Juara 2022 yang
memfokuskan pada kolaborasi untuk akses pemasaran, pembiayaan dan legalitas pentahelix
untuk mempercepat UMKM naik kelas.

Ninja Xpress siap membantu pengiriman paket dengan mudah melalui penjemputan langsung
ke lokasi dengan terlebih dahulu mendaftar di https://selalusiap.ninjaxpress.id. Berbagai
layanan dari regular, same day, hingga COD (Cash on Delivery) dengan perhitungan pasti dan
pencairan 2 kali seminggu siap membantu UMKM mengirimkan paket ke seluruh wilayah di
Indonesia.
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