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Pelanggan Yang Terhormat, 
 
Keselamatan dan keamanan pelanggan dan staf di jajaran Perusahaan selalu menjadi 
komitmen utama kami dalam menghadirkan penawaran ritel terbaik MPPA. Merebaknya 
virus Covid-19 saat ini ke beberapa wilayah mendorong fokus dan upaya kami ke tingkat 
yang lebih tinggi sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan yang baik untuk memastikan 
lingkungan belanja yang aman dan produk berkualitas di seluruh jaringan toko kami secara 
nasional. 
 
Kami telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan kontrol yang lebih ketat dalam hal 
protokol pembersihan dan kebersihan sesuai dengan arahan otoritas kesehatan. Kami 
mengedepankan sertifikasi ISO MPPA: ISO 22000: 2018 - Sistem Manajemen Keamanan 
Pangan yang terintegrasi dengan ISO 9001: 2015 - Sistem Manajemen Mutu dan HAS 
23000 & SNI 99001: 2016 - Sistem Manajemen Halal ke dalam protokol keamanan pangan 
kami. 
 
Dalam hal upaya untuk mencegah kontaminasi:  

• Semua karyawan di toko, kantor pusat dan pusat distribusi wajib memeriksa suhu 
tubuh sebelum memasuki area properti MPPA sebagai langkah pencegahan awal. 
Mereka yang menunjukkan gejala seperti demam dan/atau suhu tubuh lebih dari 
37,5 Celcius tidak diizinkan masuk ke area gedung kami dan diharuskan 
berkonsultasi dengan dokter. Ini untuk memastikan bahwa semua staf di 
lingkungan kami sehat untuk memberikan layanan kepada konsumen; 

• Kami telah meningkatkan distribusi hand sanitizer antibakteri di toko-toko dan 
mengharuskan staf untuk membersihkan tangan mereka secara teratur; 

• Semua kasir diwajibkan memakai masker wajah dan sarung tangan sebagai langkah 
tambahan untuk mencegah kontaminasi; 

• Social distance diberlakukan di toko-toko seperti di antrian kasir; 
• Di area penerimaan belakang toko, petugas yang melakukan penerimaan barang 

diharuskan menggunakan sarung tangan, masker dan pembersih tangan, 
sementara pertukaran dokumen dilakukan tanpa sentuhan; 

• Kami menyarankan pelanggan untuk menggunakan pembayaran non tunai seperti 
kartu debit, kartu kredit, OVO untuk meminimalkan pertukaran uang kertas; 

• Kami meningkatkan frekuensi pembersihan peralatan toko dengan disinfektan 
untuk makanan dan area umum termasuk kereta troli belanja, mesin EDC bank 
dengan disinfektan untuk rumah sakit; 

• Kami telah memperkuat Hypermart Online kami untuk pemesanan online (situs 
web, Android, iOS) untuk pengiriman oleh Grab di wilayah Jabodetabek; 

• Manajemen memberikan pengarahan kepada tim toko secara terus-menerus 
untuk meningkatkan operasional toko dan untuk menyesuaikan pasokan produk 
makanan dan minuman sesuai dengan rekomendasi keamanan pangan untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan; 

• Manajemen secara intensif memberikan sosialisasi kepada semua karyawan untuk 
langkah-langkah pencegahan terhadap kontaminasi virus. 
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Untuk kenyamanan pelanggan dan untuk meminimalkan pembelian berlebihan (panic 
buying), kami juga menetapkan batasan pembelian 10kg untuk beras, 2 paket minyak 
goreng, 2 dus mie instan dan 2 bungkus gula untuk memastikan semua pelanggan bisa 
mendapatkan barang-barang tersebut. 
 
Kami akan terus memantau perkembangan virus corona Covid-19 dan akan merespons 
berdasarkan saran dari otoritas pemerintah dan otoritas kesehatan. 
 
Hormat kami, 
PT. Matahari Putra Prima Tbk 
 
Danny Kojongian 
Director 
Corporate Secretary & Public Relations 
 

 


