
 

 

Sesi tanya jawab seputar penggabungan RA-Cert dan NEPCon  

Berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan penggabungan antara 

NEPCon dan RA-Cert 

Pertanyaan Umum 

Mengapa RA-Cert memisahkan diri dari Rainforest Alliance? 

Pada bulan Januari, Rainforest Alliance dan UTZ (skema sertifikasi terkemuka untuk kopi, kakao, 

dan teh) bergabung menjadi satu organisasi. Pada saat bersamaan, Rainforest Alliance 

memperoleh kepemilikan atas program sertifikasi pertanian yang sebelumnya dikelola oleh SAN 

(Sustainable Agriculture Network). Perubahan ini telah menempatkan organisasi Rainforest 

Alliance yang baru, sebagai pemilik skema dan standar sertifikasi pertanian. Atas dasar inilah, 

Rainforest Alliance perlu memastikan unit bisnis sertifikasi yang dimiliki yaitu RA-Cert tetap 

independen. 

Bagaimana selanjutnya hubungan antara RA-Cert / NEPCon dengan Rainforest Alliance? 

Rainforest Alliance dan NEPCon akan menjunjung tinggi hubungan kolaboratif mereka, termasuk 

sinergi dalam pengembangan standar, pelaporan dampak, dan inovasi berkelanjutan dalam 

bidang sertifikasi. Kedekatan kemitraan kami mencakup penggunaan seal Rainforest Alliance 

Certified ™ untuk klien NEPCon yang disertifikasi untuk skema FSC, Sustainable Tourism maupun 

Rainforest Alliance Sustainable Agriculture. 

Bagaimana mengenai batas waktu penggabungan? 

Akuisisi NEPCon terhadap RA-Cert telah diformalkan dengan persetujuan yang ditandatangani 

pada Juli 2018. Ini diikuti oleh perencanaan transisi untuk program RA-Cert untuk secara resmi 

pindah ke NEPCon selama Musim Gugur 2018. Selama waktu itu staf RA-Cert dipekerjakan oleh 

NEPCon dan perjanjian klien dengan Rainforest Alliance ditugaskan (diserahterimakan) ke 

NEPCon. 

Siapa NEPCon? 

NEPCon (Nature Economy and People Connected) adalah organisasi nirlaba internasional yang 

bekerja untuk membangun kapasitas dan komitmen untuk mengutamakan keberlanjutan 

(sustainability). Didirikan di Denmark pada tahun 1994, NEPCon bekerja untuk mendorong 

penggunaan lahan yang berkelanjutan dan perdagangan komoditas hutan yang bertanggung 

jawab melalui proyek inovasi, pengembangan kapasitas, dan layanan keberlanjutan 

(sustainability services). 

NEPCon adalah badan sertifikasi terakreditasi untuk skema keberlanjutan seperti FSC, PEFC, 

RSPO dan SBP. NEPCon menawarkan sertifikasi Farm and Chain of Custody sesuai dengan 

Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. NEPCon juga mensertifikasi berdasarkan 

https://www.rainforest-alliance.org/faqs/rainforest-utz-merger
https://www.rainforest-alliance.org/business/agriculture/certification/standard-transition
https://ic.fsc.org/en
https://www.pefc.org/
https://rspo.org/
https://sbp-cert.org/


standar mereka sendiri yaitu Standar LegalSource and Standar Carbon Footprint Management. 

Informasi lebih lanjut silakan kunjungi situsnya di www.nepcon.org.  

Mengapa RA-Cert memilih bergabung dengan NEPCon? 

Rainforest Alliance dan NEPCon telah bekerjasama sejak tahun 1998, awalnya bekerja sama 

dalam sertifikasi FSC. Saat ini NEPCon adalah perwakilan sertifikasi pertanian RA-Cert di Eropa, 

mengelola klien dan audit RA-Cert di wilayah tersebut, dan kami bersama-sama 

mengembangkan program pelatihan auditor FSC kami. NEPCon telah menjadi inovator dalam 

topik / sistem seperti sertifikasi kelompok, pengusaha kecil, legalitas hutan, penilaian risiko dan 

bidang-bidang penting lainnya. NEPCon memiliki catatan kuat untuk fokus pada kualitas dan 

kredibilitas proses dan keputusan sertifikasi. Rainforest Alliance yakin akan NEPCon sebagai 

Lembaga Sertifikasi (CB) yang berorientasi pada misi, serta sebuah organisasi yang bekerja 

dalam banyak solusi inovatif lainnya yang terkait dengan praktik-praktik yang bertanggung 

jawab. Lingkup geografis untuk layanan inti antara RA-Cert dan NEPCon hampir tidak tumpang 

tindih. Ini berarti RA-Cert akan dapat mempertahankan staf dan mitranya dengan NEPCon. 

Siapa yang akan memimpin organisasi setelah penggabungan? 

Peter Feilberg, Direktur Eksekutif NEPCON selanjutnya akan memimpin organisasi setelah 

penggabungan. 

Dimanakah kantor pusat NEPCon? 

Kantor pusat NEPCon ada di Copenhagen, Denmark. NEPCon beroperasi di 20 negara di seluruh 

Eropa dan Asia, serta Rusia dan Amerika Serikat. RA-Cert akan membawa operasi tambahan dari 

Afrika, Amerika Latin, Asia, Amerika Serikat dan Kanada, lokasi dimana NEPCon telah 

membentuk badan hukum baru 

Jenis layanan apa yang akan Anda berikan? 

Kami akan melanjutkan layanan sertifikasi, verifikasi dan assurance yang selama ini telah 

dijalankan oleh NEPCon dan RA-Cert di bidang kehutanan, pertanian, pariwisata, pengadaan dari 

sumber yang bertanggung jawab (responsible sourcing), biomassa, dan carbon footprinting. 

 

Pertanyaan mengenai Sertifikasi & Klien 

Akankah kontak utama Klien untuk sertifikasi berubah? 

Kami merencanakan transisi dengan memastikan tidak ada perubahan pada kontak Anda saat 

ini. RA-Cert dan NEPCon memiliki sangat sedikit tumpang tindih di wilayah di mana rangkaian 

layanan kami ditawarkan. Hal ini memungkinkan klien kami tetap bekerja sama dengan 

perwakilan lokal yang sama. 

 

Akankah jadwal audit dan auditor Klien berubah? 

http://www.nepcon.org/
https://www.nepcon.org/nepcon-staff/peter-feilberg


Kami merencanakan agar transisi tidak akan mengganggu proses audit normal Anda. Kami akan 

terus bekerja sama dengan staf ahli, mitra kerja, dan auditor yang sama yang dimiliki oleh RA-

Cert secara global. 

Apakah klien harus mengubah kode sertifikasi mereka (untuk klien RA-Cert saat ini)? 

Klien akan dapat terus menggunakan "RA" untuk jangka waktu tertentu. Transisi ke "NC" akan 

dimulai pada 2021 dan akan memungkinkan klien untuk melakukan perubahan kode sertifikasi 

pada periode sertifikasi berikutnya. Dalam semua kasus, 6-digit angka dalam kode sertifikasi 

akan tetap sama. 

Apakah Klien dapat terus menggunakan RAC Seal? 

Ya. Rainforest Alliance dan NEPCon akan tetap melanjutkan kolaborasi jangka panjang mereka 

yang menetapkan bahwa klien NEPCon untuk FSC dan Sustainable Tourism tetap memiliki akses 

ke RAC seal. Rencana selengkapnya tentang program ini akan disampaikan lebih lanjut jika detail 

informasinya sudah tersedia. Program sertifikasi Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 

(The Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Certification) akan tetap menggunakan seal 

yang sudah ditetapkan oleh skema sertifikasi tersebut. 

Apakah akan ada perubahan pada sertifikat klien (untuk klien RA-Cert saat ini)? 

NEPCon akan memegang semua akreditasi, yang berarti bahwa lembaga sertifikasi untuk semua 

layanan adalah NEPCon. Sertifikat baru untuk Klien akan dikeluarkan atas nama NEPCon. Semua 

informasi rincian klien dan ruang lingkup sertifikasi lainnya pada sertifikat akan tetap sama. 

Bagaimana sertifikat klien dan transisi perjanjian ke NEPCon? 

Kami merencanakan proses yang efisien dalam hampir semua tindakan yang diambil oleh 

Rainforest Alliance dan NEPCon, dan sedikit gangguan bagi klien. Satu formalitas yang 

dibutuhkan adalah  "menetapkan (assign)" perjanjian sertifikasi klien kepada NEPCon. RA-Cert 

memulai proses ini dengan pemberitahuan luas kepada klien dan dengan melibatkan sangat 

sedikit tindak lanjut yang diperlukan di pihak Klien. Klien diundang untuk menghubungi 

perwakilan lokal mereka jika mereka memiliki pertanyaan tentang langkah ini. 

Harap dicatat, Klien yang pindah ke NEPCon tidak akan dianggap sebagai sertifikat “transfer” 

karena ini adalah perubahan kepemilikan untuk program sertifikasi yang terakreditasi (RA-Cert). 

Klien tidak perlu memulai langkah-langkah untuk transfer seperti biasanya terjadi ketika operasi 

bersertifikasi mengubah CB. 

Apakah klien dapat mempertahankan program sertifikasi dan audit mereka yang sama dengan 

NEPCon? 

Ya, semua layanan yang ditawarkan oleh RA-Cert juga akan diberikan oleh NEPCon. Ini termasuk 

Forest Stewardship Council (FSC), Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance ( Rainforest 

Alliance Sustainable Agriculture), UTZ, sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism), 

legalitas kayu, serta layanan assurance dan verifikasi yang disesuaikan. 



Ketika RA-Cert bergabung dengan NEPCon, apakah audit pertanian berkelanjutan, atau 

program lainnya akan berakhir? 

Tidak. RA-Cert berkomitmen untuk program sertifikasi dan auditnya yang mencakup standar 

pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Kami NEPCon akan terus menawarkan semua layanan 

sertifikasi RA-Cert yang ada dan melakukan audit terhadap standar-standar ini, termasuk 

Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance (Rainforest Alliance Sustainable Agriculture) dan 

UTZ, pada saat RA-Cert bergabung dengan NEPCon. 

Pertanyaan mengenai Tourism 

Apakah standar untuk Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) akan berubah? 

Pada saat RA-Cert bergabung dengan NEPCon, NEPCon akan terus menawarkan layanan 

sertifikasi pariwisata yang sama dengan persyaratan standar sertifikasi saat ini. Nama standar 

akan berubah menjadi NEPCon – GSTC-recognized – Sustainable Tourism Standard, berdasarkan 

perubahan kepemilikan bisnis RA-Cert dan asetnya. Standar ini disetujui oleh Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC), yang membutuhkan peninjauan dan revisi berkala yang akan dilakukan 

pada tahun 2018. 

Pertanyaan mengenai Assurance 

Akankah NEPCon menyediakan layanan audit untuk area non-sertifikasi? 

Ya, dan NEPCon sudah melakukan ini. Mereka menawarkan layanan yang dipesan lebih dahulu 

untuk pengadaan sumber daya yang bertanggung jawab (responsible sourcing). Program RA-

Cert Corporate Assurance akan pindah dengan RA-Cert ke NEPCon sebagai bagian dari akuisisi. 

 


