




Lampiran 

Surat Sekretaris Daerah 

Nomor   : 800 / 3196 / 2021 

Tanggal : 3 Agustus 2021 

TATA CARA AKTIVASI AKUN MySAPK 

MySAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan 

Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan ASN di seluruh instansi, agar 

dapat mengakses informasi data kepegawaiannya. Berikut tata cara aktivasinya: 

1. Akses laman https://mysapk.bkn.go.id atau Install aplikasi MySAPK pada

playstore.

https://mysapk.bkn.go.id/


 

2. Klik Lupa Password 

 

 

 

3. Masukkan NIP dan email pribadi yang sudah terdaftar di My SAPK/SIASN, 

Kemudian Klik Berikutnya/Lanjutkan 

 
 

4. Jika terdapat kesalahan/perbedaan email yang terdaftar di MySAPK seperti 

gambar di bawah, maka silahkan menyampaikan email yang benar pada laman 

https://bit.ly/helpdeskpdm .  

 

https://bit.ly/helpdeskpdm


 

5. Jika email yang diinput pada poin 3 sudah benar, maka token akan dikirim ke 

alamat email yang bersangkutan. 

6. Masukkan Password Baru (minimal 6 karakter, dengan kombinasi 

minimal 1 angka dan 1 huruf besar)  beserta kode Token yang diterima di 

email yang bersangkutan. 

 

 

 

 



  

Kode Token dapat dilihat dengan membuka akun email yang diisikan pada 

menu lupa password. Pastikan menerima email yang berisi kode token dari 

admin MySAPK (no-reply@mysapk.bkn.go.id).  

*Biasanya agak lama masuk ke email, mohon bersabar ditunggu 1 x 

12 jam* 

7. Klik reset password, jika berhasil akan muncul notifikasi berikut: 

 

8. Login kembali dengan mengisikan NIP 18 digit pada username dan password 

yang sudah direset (password baru), lalu klik masuk. 

9. Setelah berhasil masuk maka akan tampil Menu Home aplikasi MySAPK. 

 

 



10. Tahapan aktivasi MySAPK BKN sudah selesai dan silahkan lakukan 

pemutakhiran data mandiri ASN sesuai jadwal yang tertera.  

CATATAN : 

➢ Email yang digunakan adalah email yang terdaftar di https://sapk.bkn.go.id . 

➢ Apabila dalam tahapan aktivasi MySAPK belum berhasil karena email yang tidak 

valid, silahkan mengirim alamat email yang benar di 

https://bit.ly/helpdeskpdm  

*Proses perubahan data email pada MySAPK maksimal 1x24 jam* 

*Silahkan dicoba kembali aktivasi akun minimal 1 x 24 jam setelah 

email yang benar diinputkan oleh admin BKPPD pada 

https://sapk.bkn.go.id* 

➢ Password yang digunakan pada MySAPK adalah minimal 6 karakter, dengan 

kombinasi 1 huruf besar dan 1 angka.  

➢ Bagi ASN yang sudah melakukan aktivasi sebelum surat edaran ini terbit, tidak 

perlu melakukan aktivasi ulang. 

➢ Usul pemutakhiran data mandiri menyesuaikan jadwal yang terdapat pada 

dashboard akun MySAPK masing-masing. 
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