


BUKU SAKU 

SETTING  AKSES SAPK WEB BASED



Software 

1. Browser yang dapat digunakan untuk aplikasi SAPK : Mozilla Firefox, Opera, 

Intermet Explorer atau browser lain.

Namun disarankan untuk menggunakan Mozilla Firefox, karena jika menggunakan

browser lain dimungkinkan ada beberapa fitur yang tidak dapat berjalan optimal.

2. Adobe Reader

3. Adobe Flash Player 

Ketiga software tersebut harus sudah tersedia atau sudah diinstal pada komputer 

yang akan digunakan untuk menjalankan SAPK Web Based.

Pastikan ketiga software tersebut terinstal dengan sempurna

Software sudah disertakan pada CD Panduan Aplikasi atau dapat di download 

dari internet.

Software yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan SAPK adalah :

Catatan : 
ü

ü

ü



Catatan :

https://sapk.bkn.go.id

Penulisan alamat harus sama persis dengan contoh gambar di atas dan tidak menggunakan spasi.
Perhatikan penulisan alamat (huruf atau tanda baca), jika tidak sama maka akan terjadi error

2. Klik tombol  atau icon            pada desktop komputer Anda.

3.   Masukkan alamat aplikasi SAPK dengan lengkap seperti di bawah ini : 

Jalankan langkah berikut ini untuk dapat memanggil aplikasi SAPK :

1.   Pastikan BKD/Instansi Anda sudah memiliki akses internet.



Jika muncul error seperti gambar di bawah ini :



Keterangan : 
a. Klik icon firefox pada pojok halaman 
b. Klik pilihan Pengaturan, pilih option Pengaturan

c. Pada tab Jaringan, klik tombol Pengaturan
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Cek setting koneksi jaringan, seperti berikut ini : 



d

e

f

g

d. Pilih                                                  untuk 

koneksi dengan proxy server

Atau pilih                            untuk koneksi tanpa 
proxy. Jika koneksi menggunakan tanpa proxy, 
lewati langkah e dan f.

e. Jika menggunakan koneksi dengan Proxy 
Server, isikan nomor proxy server yang 
tersetting di BKD/Instansi (Jika Anda tidak 
mengetahui, silakan kontak Administrator 
BKD/Instansi Anda). 

f. Isikan data website yang tidak memerlukan 
proxy (isian ini bersifat optional, boleh diisi atau 
tidak diisi)

g. Klik tombol                   untuk menyimpan 
konfigurasi setting internet anda

Keterangan :



4 Isikan Username dan Password

Username dan password sesuai dengan yang 
diberikan oleh administrator 

Klik tombol untuk masuk ke aplikasi

Klik tombol untuk 
mereset isian 
Username dan 

Password
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Klik tombol untuk 
mereset isian 
Username dan 

Password

Klik tombol untuk masuk ke aplikasi

Jika muncul error seperti gambar berikut ini pada saat login, maka Username Anda 
belum terdaftar pada sistem atau Anda belum mempunyai hak akses untuk aplikasi 
SAPK

Atau jika muncul error seperti gambar berikut ini pada saat login, maka 
Password yang diinputkan salah 

Apabila terjadi 2 (dua) kesalahan seperti di atas, kontak Administrator di BKD/Instansi Anda 



Jika terjadi error seperti di bawah ini, maka :
1. Cek penulisan alamat website SAPK apakah sudah benar.
2. Cek penulisan IP Address jika koneksi internet menggunakan VPN IP 

Apabila mengalami kesulitan, silakan kontak Administrator di BKD/Instansi Anda 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

