Cara Penggunaan My SAPK dan Permasalahan Gagal Login
Buka web browser Mozilla Firefox, Google Chrome atau sejenisnya lalu ketik alamat https://mysapk.bkn.go.id/
Untuk pengguna Android silahkan install aplikasi MySAPK dari Playstore melalui gawai masing-masing.
Isikan Nomor Induk Pegawai (NIP) di kolom NIP, pastikan tidak ada spasi baik di awal, tengah ataupun akhir NIP.
Masukkan password yang telah dibuat, bisa menggunakan Nomor Induk Kepegawaian dengan catatan :
 Mengikuti PUPNS 2015.
 Belum pernah ganti password sebelumnya.
 NIK belum pernah ganti.

Disarankan untuk mengganti password karena akun MySAPK akan terintegrasi dengan
SIASN untuk menjaga keamanan akun masing-masing pegawai.

Apabila berhasil login makan akan muncul tampilan seperti berikut :

PANDUAN AKTIVASI / GANTI PASSWORD
MYSAPK
1. Klik Tombol LUPA PASSWORD

2. Isikan Nomor Induk Pegawai (NIP) di kolom NIP, pastikan tidak ada spasi baik di
awal, tengah ataupun akhir NIP.
3. Isikan alamat email yang sudah didaftarkan melalui program PUASN
4. Klik LANJUTKAN

5. Check INBOX / KOTAK MASUK email yang tadi dimasukkan untuk melihat
nomor token yang sudah dikirimkan.
6. Masukkan PASSWORD baru dengan ketentuan :
 Harus mengandung kombinasi HURUF BESAR, huruf kecil dan
angka.
 Panjang password minimal 6 (enam) karakter.
7. Masukkan token yang sudah dikirimkan ke alamat email
8. Klik tombolo RESET PASSWORD

PASSWORD berhasil DIRESET

Apabila muncul tampilan seperti ini ketika login
1. Pastikan NIP yang diinputkan sudah benar dan tidak mengandung spasi baik di awal,
tengah maupun akhir dari NIP.
2. Pastikan password yang dimasukkan benar-benar sudah sesuai.
3. Jika langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan dan belum berhasil login, SILAHKAN
LAKUKAN RESET PASSWORD dengan klik tombol LUPA PASSWORD

Apabila muncul tampilan seperti ini ketika login
1. Pastikan NIP yang diinputkan sudah benar dan tidak mengandung spasi baik di awal,
tengah maupun akhir dari NIP.
2. Pastikan email yang dimasukkan benar-benar sudah sesuai.
3. Jika langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan dan belum berhasil login, SILAHKAN
HUBUNGI BKPSDM Kabupaten Cirebon untuk dilakukan perubahan dan
sinkronisasi alamat email.

