
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

Tentang Musim Mas

Keberadaan Global

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.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di sini

A Member of the Musim Mas Group

Bisnis Terpadu Model Vertikal

Pencapaian Keberlanjutan

1 - Roundtable on Sustainable Palm Oil
2 - Indonesian Sustainable Palm Oil
3 - Palm Oil Innovation Group
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Dengan kehadiran di lokasi strategis di seluruh dunia, Musim Mas dilengkapi dengan baik 
untuk memberikan penjualan profesional dan dukungan teknis.

Komitmen Keberlanjutan

Membawa manfaat 
bagi masyarakat 

Tidak ada deforestasi di area dengan Nilai 
Konservasi Tinggi (HCV) dan hutan yang 

memiliki Stok Karbon Tinggi (HCS)
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lahan gambut dengan 

kedalaman tertentu

Sepenuhnya memenuhi 
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internasional
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https://www.musimmas.com/?lang=id

