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1. PENDAHULUAN 
1.1. PT. ENHAII MANDIRI 186 memberikan informasi yang dapat diakses publik mengenai 

sertifikasi yang diberikan, dibekukan atau dicabut; 
1.2. Berdasarkan permintaan setiap pihak, PT. ENHAII MANDIRI 186 menyediakan cara 

untuk mengkonfirmasi keabsahan dari sertifikasi yang diterbitkan; 
1.3. Setiap sertifikat sah yang diterbitkan oleh PT. ENHAII MANDIRI 186, status 

sertifikatnya akan terdapat pada halaman Direktori Sertifikat dan dapat divalidasi 
keabsahannya menggunakan form validasi sertifikat yang terdapat pada website  
PT. ENHAII MANDIRI 186; 
 

2. TATA CARA VERIFIKASI SERTIFIKAT 
Untuk pihak yang berkepentingan yang ingin memvalidasi keabsahan status sertifikat, maka 
bisa melakukan validasi sertifikat dengan cara berikut : 
2.1. Buka halaman utama website PT. ENHAII MANDIRI 186 pada 

https://www.enhaiimandiri.com  
 

 

Pada form Validasi Sertifikat, 
masukkan nomor sertifikat sesuai 
dengan yang terdapat pada 
Sertifikat yang dikeluarkan oleh                      
PT. ENHAII MANDIRI 186; 
 
 
 
 
Klik tombol Validasi; 
Catatan : 
▪ Bila sertifikat yang divalidasi 

sah, maka halaman baru akan 
terbuka yang akan menunjukkan 
status sertifikasi. 

 
 
 

https://www.enhaiimandiri.com/
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2.2. Bila sertifikat yang divalidasi sah, maka akan diarahkan ke halaman                                        
https://admin-client.enhaiimandiri.com/  dengan rincian sebagai berikut : 

 
 
Ruang Lingkup;                      Kategori; 

Logo kategori peringkat (bintang, 
akreditasi); 
 
Nama Organisasi; 
 
Nomor Sertifikat; 
 
Alamat; 
 
Jumlah Lokasi; 

 
 

2.3. Status Sertifikat : 

 
 
STATUS SERTIFIKAT :  
✓ Active (sertifikat aktif dan berlaku) 
✓ Pending (sertifikat pending, belum melaksanakan survailen) 
✓ Suspended (dalam masa pembekuan sertifikat ) 
✓ Withdrawn (sertifikat milik klien telah dicabut ) 
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2.4. Status Survailen : 

 
 

STATUS SURVAILEN PERTAMA DAN KEDUA :  
✓ Conducted (telah melaksanakan survailen)  
✓ Pending (belum melaksanakan survailen) 

 
2.5. Bila sertifikat yang divalidasi tidak sah maka pada halaman yang terbuka akan 

menampilkan peringatan bahwa sertifikat yang divalidasi tidak dapat divalidasi, untuk 
informasi lebih lanjut bisa menghubungi Departemen Sertifikasi PT. ENHAII  
MANDIRI 186. 
 

CATATAN : 
Untuk klien bersertifikat, bila informasi pada sertifikat tidak muncul atau rincian di layar tidak sesuai 
dengan yang tertera pada sertifikat, informasikan segera kepada Departemen Sertifikasi PT. ENHAII 
MANDIRI 186 dengan cara berikut : 
 
▪ Melalui Surat : 

PT. ENHAII MANDIRI 186 . D'Esta Square No. 10, Jl. Pakuan No. 02, Baranangsiang, Bogor Timur, 
Jawa Barat 16143 - Indonesia.  

 
▪ Melalui E-mail : 

ke info@enhaiimandiri.com dengan subject : Validasi Sertifikat 
 
▪ Melalui Telepon : 

(0251) 7561016 Jam kerja pukul 09:00 WIB s/d 17:00 WIB 
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