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SIARAN PERS 
 

MPPA MENERIMA SERTIFIKASI HALAL DARI BPJPH 
 

PERITEL MODERN PERTAMA DI INDONESIA YANG MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL 
DI SEMUA LINI BISNIS 

 
Tangerang, 27 Juli, 2022 – PT. Matahari Putra Prima Tbk. ("MPPA") dengan bangga menerima 
Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) pada hari ini. 
Pencapaian ini menjadikan MPPA sebagai peritel modern pertama di Indonesia yang 
memperoleh Sertifikat Halal untuk 139 lokasi toko multiformat, pusat distribusi, dan kantor 
pusat di seluruh Indonesia. Sertifikat Halal semakin memperkuat MPPA dalam menawarkan 
layanan ritel terbaik dan jaminan kepada pelanggan dalam membeli kebutuhan rumah tangga 
mereka. 
 
Elliot Dickson, Chief Executive Officer MPPA, berkomentar, “MPPA merasa terhormat menjadi 
peritel modern Indonesia pertama yang menerima Sertifikasi Halal dari BPJPH untuk semua 
lini operasi bisnisnya, termasuk Hypermart, Hyfresh, Foodmart, Primo, FMX, Sentra Distribusi 
dan Kantor Pusat secara nasional. Ini adalah bagian dari keberlanjutan dan fokus utama 
Perusahaan untuk menawarkan produk Fresh yang sesuai dengan persyaratan halal yang ketat 
demi kenyamanan dan keamanan pelanggan yang kami hormati.” 
 

 

Sertifikat Halal oleh BPJPH ini 
merupakan kelanjutan dari Ketetapan 
Halal yang diterbitkan oleh Majelis 
Ulama Indonesia (“MUI”) kepada 
Perseroan. Pemenuhan persyaratan 
tersebut mencerminkan komitmen kuat 
MPPA untuk penerapan Sistem Jaminan 
Halal ("SJH") di seluruh lini bisnis 
operasional dan fungsi pendukung 
(Sentra Distribusi dan Kantor Pusat) 
serta menjaga kehalalan produk dan 
layanan ritel. 

 
Muhammad Aqil Irham, Ketua BPJPH, berkomentar, “Kami sangat mengapresiasi kepada PT 
Matahari Putra Prima Tbk yang telah mendapatkan sertifikasi halal setelah Perusahaan 
memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini menandakan 
fokus penting bagi pelaku usaha untuk mulai memprioritaskan keselamatan bagi konsumen, 
sebagai bagian dari tujuan keberlanjutan jangka panjang mereka. Kami berharap sertifikasi 
halal yang diberikan kepada MPPA ini dapat diikuti oleh pelaku usaha lainnya, khususnya di 
bidang ritel dan jasa makanan untuk mendapatkan sertifikasi halal serupa.” 
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BPJPH telah menerbitkan dokumen Sertifikat Halal kepada MPPA untuk kategori berikut: 
1) Daging dan produk olahan daging dengan merek Hyfresh (Sertifikat No. 

ID00410000228361121); 
2) Ikan dan produk olahan ikan dengan merek Hyfresh (Sertifikat No. 

ID00410000228921121); 
3) Sayur sayuran dan produk olahan sayur-sayuran dengan merek Hyfresh (Sertifikat No. 

ID00410000229531121); 
4) Minuman dan kandungan produk minuman dengan merek Hyfresh (Sertifikat No. 

ID00410000218561121); 
5) Bakery and produk kue dengan merek Bakemart (Sertifikat No. 

ID00410000227811121); 
6) Makanan siap saji (RTE) dengan merek Delibon Café (Sertifikat No. 

ID00420000224321121); dan 
7) Services and retailer (Sertifikat No. ID00420000218441121) yang termasuk 101 

Hypermart, 12 Foodmart Fresh, 7 Foodmart Primo, 10 Hyfresh, 12 FMX, 5 sentra 
distribusi dan 1 kantor pusat dengan Status Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) 
dengan peringkat “A” (excellent). MPPA akan terus berupaya untuk memperoleh 
sertifikasi halal untuk toko-toko baru yang akan dioperasikan ke depan. 

 
Roy N. Mandey, Ketua Aprindo, juga berkomentar, “Aprindo juga senang melihat salah satu 
anggotanya berhasil memprioritaskan pentingnya halal untuk semua lini bisnisnya secara 
nasional dan menerima Sertifikat Halal. Prioritas MPPA dalam menerapkan kepatuhan halal 
dalam operasional sehari-hari juga mendapat perhatian dari Bapak K.H. Ma’ruf Amin, Wakil 
Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Ketua Umum Aprindo (Roy Mandey), pendiri 
Indonesia Halal Lifestyle Center (Sapta Nirwandar) & Direksi Hypermart (Anto Suwartono) 
yang berkunjung ke Hypermart Jakarta City Center (JACC) di Thamrin City , Jakarta (Mei 2022) 
untuk melihat implementasi Ketetapan Halal dari MUI yang dimiliki MPPA dalam operasional 
gerai sehari-hari.” 
 
MPPA akan melanjutkan upayanya dalam memastikan bahwa kegiatan dan fasilitas produksi 
di pemasok, pengiriman produk dari pemasok, penerimaan dan penyimpanan produk di 
gudang, penerimaan, penanganan, proses dan tampilan produk di toko, layanan di kasir dan 
pengiriman produk ke rumah pelanggan memenuhi kriteria SJH sesuai dalam Sertifikat Halal. 
 
 

***OOO*** 

 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:  

PT. Matahari Putra Prima Tbk.     

Email: corporate.communication@hypermart.co.id    

Website: http://mppa.co.id      

 

Siaran pers ini telah disiapkan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. 

Hal ini tidak dimaksudkan untuk seseorang atau tujuan tertentu dan bukan merupakan rekomendasi mengenai keamanan 

dari MPPA. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) ini dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Semua 

pendapat dan estimasi termasuk dalam rilis ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa 

 

mailto:corporate.communication@hypermart.co.id
http://mppa.co.id/


 

PT Matahari Putra Prima Tbk 
Gajah Mada Plaza Lt. SG. Jl · Gajah Mada No. 19-26 Petojo Utara · Gambir – Jakarta Pusat 10130 · Indonesia 
 
Kantor Pusat Operasional 
Hypermart Cyberpark, UG Floor · Jl. Sultan Falatehan · Lippo Karawaci Utara – Tangerang · Banten 15138 · Indonesia 
Tel. +62 21 5081 3000 · Fax +62 21 8061 5757 · www.mppa.co.id 

 

pemberitahuan sebelumnya. MPPA melepaskan tanggung jawab atau kewajiban apapun yang timbul yang dapat diajukan 

terhadap atau diderita oleh setiap orang sebagai akibat dari ketergantungan pada keseluruhan atau sebagian dari isi siaran 

pers ini dan MPPA tidak pula salah satu perusahaan afiliasinya dan karyawan masing-masing dan agen menerima tanggung 

jawab atas kesalahan apapun, kelalaian, atau sebaliknya, dalam siaran pers ini, dan atas ketidaktepatan atau 

ketidaklengkapan yang dapat saja terjadi. 

Pernyataan berwawasan ke depan 

Pernyataan tertentu dalam rilis ini adalah atau mungkin pernyataan berwawasan ke depan. Laporan ini biasanya berisi kata-
kata seperti "akan", "mengharapkan" dan "mengantisipasi" dan kata-kata serupa. Secara alami, laporan ke depan melibatkan 
sejumlah resiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan peristiwa aktual atau hasil yang berbeda secara materi dari 
yang dijelaskan dalam rilis ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual yang berbeda termasuk, namun tidak 
terbatas pada, kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia; keadaan industri properti di Indonesia; kondisi pasar yang 
berlaku; meningkat pada beban regulasi di Indonesia, termasuk peraturan lingkungan dan biaya kepatuhan; fluktuasi nilai 
tukar mata uang asing; tren suku bunga, biaya modal dan ketersediaan modal; permintaan antisipasi dan harga untuk 
perkembangan kami dan belanja modal terkait dan investasi jual; biaya konstruksi; ketersediaan properti real estate; 
persaingan dari perusahaan lain dan tempat; pergeseran permintaan pelanggan; perubahan biaya operasi, termasuk upah 
karyawan, tunjangan dan pelatihan, perubahan kebijakan pemerintah dan publik; kemampuan kita untuk menjadi dan tetap 
kompetitif; kondisi keuangan, strategi bisnis serta rencana dan tujuan manajemen kami untuk operasi masa depan; generasi 
piutang di masa depan; dan kepatuhan lingkungan dan remediasi. Jika salah satu atau lebih dari ketidakpastian tersebut atau 
risiko, di antara lainnya, terwujud; hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau 
diproyeksikan. Secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, biaya modal dapat meningkatkan, proyek bisa tertunda dan 
antisipasi peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya. Meskipun kami percaya 
bahwa harapan manajemen kami yang tercermin dari pernyataan berwawasan ke depan tersebut adalah masuk akal 
berdasarkan informasi yang tersedia bagi kita, tidak ada jaminan dapat diberikan bahwa harapan tersebut akan terbukti 
adalah benar. Anda tidak harus terlalu bergantung pada laporan tersebut. Dalam hal apapun, pernyataan ini berbicara hanya 
pada tanggal perjanjian ini, dan kami melakukan tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi salah satu dari mereka, 
apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya. 
 


