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FAQ seputar MFA 

 

Q : Apa itu Multi Factor Authentification (MFA)? 

A : Multi Factor Authentification atau disingkat MFA adalah metode otentikasi yang 

mengharuskan pengguna untuk menyediakan dua atau lebih faktor verifikasi untuk 

mendapatkan akses ke aplikasi(SSO).  

Q : Bagaimana cara kerja MFA? 

A : MFA bekerja dengan meminta informasi verifikasi tambahan, jadi tidak hanya nama 

pengguna dan kata sandi saja untuk akses SSO. Sistem akan mengirimkan kode melalui 

no hp, no hp alternatif, alamat email dan alamat email alternatif (data diambil dari SSO). 

Q : Berapa lama MFA berlaku? 

A : MFA dapat bertahan 90 hari (bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan) pada 

browser dan device yang sama. Artinya MFA tidak ditanyakan kembali kepada 

pengguna selama 90 hari.(secara normal) 

Q : Mengapa MFA sering muncul(kurang dari 90 hari)? 

A :  - Pengguna dianggap beresiko 

   - Login terdeteksi mencurigakan oleh sistem 

Dua faktor diatas dapat dipengaruhi oleh berbagai hal lain yang membuat sistem 

mendeteksi sebuah resiko, yaitu: 

a. Terlalu banyak login pada device/browser yang berbeda 

b. Penggunaan VPN 

c. Penggunaan proxy 

d. Gagal login berulang kali 

e. IP Address terkena blacklist 

f. dll. 

Q : Berapa maksimal device yang digunakan untuk pengguna mengakses MFA? 

A : Pengguna memiliki kesempatan login pada 5 device. Artinya jika pengguna telah login 

pada 5 device, pengguna tidak dapat login ke-device lain sebelum ada aksi logout dari 

device-device sebelumnya. 

 



  

TIM IT – SISTEM INFORMASI BAIKABP 2 

 

Q : Mengapa saya tidak menerima panggilan teks atau suara yang berisi kode verifikasi? 

A : Pastikan nomor telepon/ email anda sudah benar di pengaturan akun pengguna anda. 

Q : Saat pengaturan verifikasi kemanan tambahan muncul pesan ”Sorry! We can't process 

your request. Your session is invalid or expired”. Bagaimana cara mengatasi 

permasalahan tersebut? 

A : Masalah ini terjadi karena pengguna menunggu terlalu lama untuk menyelesaikan 

proses penyiapan MFA, untuk mencegah masalah ini, pastikan Anda menyelesaikan 

proses pengaturan dalam waktu 10 menit. 

Q : Bagaimana mengganti nomor HP dan email konfirmasi untuk menerima kode yang 

dikirim sistem?  

A : Silahkan menghubungi helpdesk.undip.ac.id. 

Q : Saya sudah mengikuti sesuai panduan, tetapi belum bisa akses SSO   

A : Untuk mengatasi masalah ini, lakukan salah satu hal berikut ini : 

▪ Jika Anda menggunakan pesan teks atau kode verifikasi dari opsi pemberitahuan 

aplikasi seluler, pastikan Anda mengetik kode verifikasi yang benar, lalu coba 

lagi untuk masuk. 

▪ Jika Anda menggunakan opsi pemberitahuan aplikasi seluler, pastikan Anda 

mengetuk Verifikasi dan bukan Batal. Untuk menggunakan opsi lain untuk 

masuk, pilih Opsi verifikasi lainnya. 

Q : Muncul pesan "Account verification system is having trouble" saat akses SSO 

A : Untuk mengatasi masalah ini, lakukan satu atau beberapa hal berikut ini: 

▪ Jika Anda telah memilih opsi panggilan untuk menyelesaikan proses masuk, 

pastikan Anda merespons dengan menekan tombol pound (#) di telepon. 

▪ Jika Anda telah memilih opsi teks untuk menyelesaikan proses masuk, pastikan 

Anda memasukkan kode verifikasi yang benar. 

▪ Jika Anda telah menyiapkan opsi lain untuk verifikasi keamanan, klik Opsi 

verifikasi lainnya, lalu coba lagi dengan memilih opsi lain. Selain itu, pastikan 

nomor telepon Anda sudah benar di pengaturan akun pengguna Anda. 

 

 

 


