
   
 

   
 

SIARAN PERS 

 

JNE Dukung Pengiriman Bantuan Wahana Visi Indonesia ke NTT  

 

JAKARTA, 12 APRIL 2021 – Upaya mendukung para warga terdampak Siklon Tropis Seroja di NTT 

terus bergulir salah satunya melalui kerjasama Wahana Visi Indonesia (WVI) dengan PT Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir atau JNE.  Paket yang dikirimkan dari Jakarta pada hari ini, Senin (12 April 2021) antara lain  506 

boks paket kebersihan keluarga dan puluhan box masker. Paket ini dikirimkan ke kantor WVI di Timor 

Tengah Selatan, Alor dan kantor Caritas, Keuskupan Larantuka di Flores Timur melalui jalur darat untuk 

kemudian akan didistribusikan ke para warga di pengungsian. 

 

"Kami bersyukur dan mengapresiasi JNE untuk dukungannya dalam pengiriman bantuan ini. Ini sangat 

berarti bagi kerja-kerja kemanusiaan yang kami lakukan dan tentu akan dirasakan secara langsung 

dampaknya bagi saudara kita di NTT yang saat ini sangat membutuhkan bantuan," ujar Margarettha Siregar, 

Humanitarian and Emergency Affairs WVI.  

 

Eri Palgunadi, VP of Marketing JNE, mengatakan, “Kerjasama JNE dengan WVI sudah berlangsung 

sejak 2018. Bentuk kolaborasi JNE dengan WVI dimulai dari pengiriman sepatu untuk anak-anak di Flores, 

buku-buku untuk taman bacaan di Wamena, bantuan korban bencana di beberapa lokasi, dan saat ini untuk 

saudara-saudara kita di NTT. Kami yakin bahwa dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, 

penanganan bencana dan proses recovery dapat cepat dilakukan. Hal ini merupakan komitmen JNE untuk 

terus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, sesuai semangat 

“Connecting Happiness” yang menjadi tagline kami.” 

 

Sebelumnya, sejak 5 April 2021, WVI telah terjun langsung membantu para penyintas banjir bandang, 

longsor dan angin kencang di NTT dengan menyalurkan air bersih di beberapa titik pengungsian di Sumba 

Timur, juga distribusi paket keluarga dan paket untuk anak di bawah 2 tahun. WVI akan terus hadir di masa 

tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan dengan berbagai program, diantaranya dukungan psikososial dan 

pendidikan, pemulihan dampak ekonomi hingga penguatan kesiapsiagaan bencana. 

 

WVI melakukan penggalangan dana dan mengajak masyarakat luas untuk turut membantu para penyintas. 

Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA nomor 478-3019445 atas nama Yayasan Wahana Visi 

Indonesia. Tambahkan kode angka "1" di nominal paling belakang. Atau kunjungi 

laman https://wahanavisi.org/id/kampanye/banjirbandangntt 

untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kegiatan WVI. 

 

 
Proses pengiriman bantuan dari Wahana Visi Indonesia untuk para korban siklos tropis Seroja di NTT oleh JNE, Senin (12/4). 

https://wahanavisi.org/id/kampanye/banjirbandangntt


   
 

   
 

 

Tentang Wahana Visi Indonesia 

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam 

pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, 

advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, 

suku, dan gender. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program pengembangan 

masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan 

WVI. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: 

Website : https://www.wahanavisi.org/  

IG : @wahanavisi_id  FB: Wahana Visi Indonesia 

 

Atau hubungi: 

Amanda Putri Nugrahanti, Media Relation Executive 

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344 

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id   

 
Sekilas Tentang JNE 

JNE berdiri pada tahun 1990 sebagai perusahaan nasional yang berkonsentrasi pada bidang usaha jasa pengiriman dan 

pendistribusian. JNE juga memperluas bidang usahanya hingga jasa pengiriman makanan khas daerah (PESONA), jasa 

kepabeanan, penjemputan di bandara, dan pengiriman uang/money remittance. Pada akhir tahun 2012, JNE 

memisahkan divisi Logistik, menjadi unit usaha tersendiri dan terpisah dari unit kurir ekspres. Mulai tahun 2013, JNE 

siap berekspansi di bidang logistik, dengan berfokus pada layanan yang mencakup pergudangan, cargo, pengiriman 

jalur darat, sea freight, dan air freight. Di tahun 2014, JNE mempersiapkan JNE E-Commerce dan melakukan 

optimalisasi Mobile Applications, serta membangun 250 kantor operasional juga mempeluas jaringan hingga lebih dari 

7000 outlet di seluruh Indonesia untuk bersaing dalam Asia Free Trade Area yang berjalan sejak tahun 2015. 

 

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi : 

Hendrianida Primanti 

Head of Media Relations Department  

Hp. 0812 106 8081 

Email: hendrianida.primanti@jne.co.id 

Idham Azka 

Mass Media Relation Section Head 

Hp : 0818986956 

Email : Idham.azka@jne.co.id 
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