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Belanda

Keberadaan di Dunia
Dengan hadir di lokasi-lokasi strategis di seluruh dunia, Musim Mas 
memberikan layanan penjualan dan dukungan terbaik.

Komitmen Keberlanjutan
Musim Mas menyadari pentingnya simbiosis antara People, Planet,  
dan Profits, dan kami juga memiliki Kebijakan Keberlanjutan yang 
komprehensif sehingga memastikan komitmen terhadap semua 
pelanggan kami.

Keunggulan Kualitas

Sertifikasi

Produk kami telah diformulasikan dan melalui uji tes laboratorium 
mengunakan standar yang paling ketat untuk mencapai 
perpaduan yang ideal dan untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan. Dengan bisnis terpadu model vertikal yang meliputi 
fasilitas pengolahan tengah dan hilir yang ekstensif, Musim Mas 
mampu mengelola rantai suplai RSPO-Segregated dan 
memastikan konsistensi kualitas yang ada.

Musim Mas mengerti bahwa pelanggan layak mendapatkan 
produk dan standar kualitas terbaik. Itu sebabnya Grup kami 
berkomitmen untuk mencapai kualitas standar pengelolaan, food 
and feed safety, dan sertifikasi produk seperti GMP, Halal, Kosher, 
serta sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO, ISCC dan INS.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi, silahkan kunjungi 
www.musimmas.co.id.

Skala Operasional yang Luas
Menjadi salah satu pemilik perkebunan terbesar dengan luas areal 
tanam yang signifikan, Musim Mas juga merupakan salah satu 
pemain oleokimia dan pabrik penyulingan terbesar di dunia. Skala 
operasional tersebut akan menjamin keunggulan pemasokan 
bahan baku dan pengoptimalan kemampuan logistik, agar dapat 
memberikan nilai lebih bagi seluruh kebutuhan rantai suplai 
anda.

Bisnis Terpadu Model Vertikal
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Musim Mas memulai bisnis sederhana 
pada tahun 1932 di Medan, Indonesia, 
yaitu Pabrik Sabun Nam Cheong. 
Perusahaan berkembang semakin kuat 
sejak terjun pertama kalinya di bidang 
penyulingan minyak sawit pada tahun 
1970, disertai dengan pembukaan 
perkebunan dan pabrik pengolahan 
pada tahun 1988 dan 1991. Saat ini, 
kami adalah salah satu perusahaan 
minyak sawit terbesar di dunia.

Sejarah Musim Mas

Berkantor pusat di Singapura, Musim Mas adalah salah satu pemain terbesar di industri kelapa sawit. Bisnis kami 
mencakup setiap rantai pasokan minyak kelapa sawit: mulai dari mengelola perkebunan dan pabrik hingga 
menyuling minyak sawit mentah dan memproduksi produk berbasis kelapa sawit, didukung dengan armada kapal 
tanker dan tongkang yang ekstensif untuk meningkatkan kemampuan logistik kami. Kami memiliki 37.000 
karyawan yang tersebar di 13 negara di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika, yang berkomitmen untuk memenuhi 
permintaan minyak sawit global dengan tetap memperhatikan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kegiatan 
pemasaran global kami ditangani oleh Inter-Continental Oils & Fats (ICOF) - anggota Grup Musim Mas.


