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Perusahaan



Komitmen 
Keberlanjutan

Pemasaran global dari produk-produk 
Grup Musim Mas dilakukan melalui 
Inter-Continental Oils & Fats (ICOF) - 
bagian dari Grup Musim Mas.

Bisnis yang Terintegrasi secara Vertikal
Keunggulan kompetitif kami terletak pada sistem bisnis yang terintegrasi secara vertikal, termasuk jaringan logistik yang luas, 
mencakup transportasi darat dan laut. Selain itu, kami juga memiliki Sertifikasi Rantai Pasokan yang mengacu kepada standar 
RSPO-Segregated. Kedua aspek ini menjamin proses distribusi yang lancar dan tepat waktu, terutama dalam penanganan 
produk yang bersertifikasi keberlanjutan.

Keberadaan 
Operasional yang 
Tangguh

Kami adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar 
di sektor perkebunan, kilang dan oleokimia dengan 
pangsa pasar yang signifikan. Dengan skala operasional 
yang cukup besar, pasokan bahan baku yang andal 
dan kemampuan logistik yang optimal akan terjamin, 
menciptakan nilai tambah bagi kebutuhan rantai pasokan 
pelanggan kami.

Sertifikasi sebagai 
Penjamin Produk 
yang Berkualitas

Kami memahami bahwa pelanggan kami memiliki harapan 
tertinggi untuk standar kualitas. Kami berkomitmen untuk 
menawarkan berbagai sertifikasi untuk manajemen mutu, 
keamanan pangan dan pakan, serta sertifikasi produk 
seperti GMP, Halal, Kosher, serta sertifikasi keberlanjutan 
seperti RSPO, ISCC, dan INS.

Di luar standar industri, kami memiliki komitmen 
keberlanjutan yang ketat yang mencakup seluruh rantai 
pasokan kami.

Memberikan 
manfaat 

positif bagi 
masyarakat 

Tidak melakukan 
deforestasi di wilayah 

dengan Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT) dan hutan 

dengan Stok Karbon Tinggi 
(SKT)

Tidak 
mengembangkan 

lahan gambut 
terlepas dari 

kedalamnnya

Sepenuhnya mematuhi 
hukum lokal, nasional 

dan internasional

Membangun rantai 
pasokan yang dapat 

ditelusuri

Musim Mas adalah salah satu pemain global terbesar di bidang 
industri kelapa sawit. Bisnis kami mencakup setiap bagian 
dari rantai pasokannya: mulai dari pengelolaan perkebunan 
dan pabrik kelapa sawit, sampai dengan penyulingan minyak 
sawit mentah dan manufaktur produk berbasis sawit. Proses 
produksi kami juga didukung oleh armada kapal tanker dan 
tongkang yang ekstensif, yang meningkatkan kemampuan 
logistik kami.

Kami memiliki 37.000 karyawan yang tersebar di 13 negara di 
Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika, seluruhnya berkomitmen 
untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit global dengan 
tetap berkomitmen terhadap aspek lingkungan, sosial dan 
ekonomi.

www.musimmas.com

Kategori
Produk

• Biofuel
• Bleaching earth
• Komoditas
• Minyak goreng
• dr. MCT®
• Produk fungsional
• Oleokimia

• Lilin sawit
• Perawatan pribadi
• Biji sabun
• Specialty fats
• Surfaktan
• Vitamin E

Tentang Musim Mas

SATU
BAHAN,
RIBUAN 
PELUANG 

Keunggulan 
Produk

Produk kami diformulasikan dan diuji di laboratorium 
menggunakan standar yang tinggi untuk mencapai 
perpaduan ideal antara kinerja dan nilai tambah untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan model bisnis 
kami yang terintegrasi secara vertikal yang mencakup 
fasilitas pemrosesan menengah dan hilir yang luas, kami 
mampu mengelola rantai pasokan RSPO-Segregated dan 
memastikan konsistensi dari  kualitas produk. 

SATU BAHAN, RIBUAN 
PELUANG 

Hulu Industri Tengah

Logistik

Pembibitan
Tandan buah

segar

Perkebunan

Petani

Pabrik
pengolahan sawit

Pabrik penghancur
inti sawit

Minyak sawit
mentah

Minyak inti
sawit

Pabrik
penyulingan

Pabrik produk
bernilai tambah

Pabrik
speciality fats

Produk
fungsional

Pabrik oleokimia

Pabrik
biodiesel

Hilir

Minyak hasil
penyulingan
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Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

PT. Musim Mas
Jl. Kol. Yos Sudarso Km 7.8, Tj. Mulia
Medan, Sumatera Utara 20241   |   Tel: +62 61 6619866


