PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU ONLINE
Calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online dengan cara :
1. Klik link https://univpgri-palembang.ac.id
2. Lalu pilih dan klik Penerimaan Pendaftaran Mahasiswa Baru
3. Isi dan lengkapi formulir pendaftaran dengan memasukan email, nomor.handphone, dan
captcha. Pastikan bahwa email dan no.hp Anda dalam kondisi aktif, karena konfirmasi
pendaftaran akan dikirim secara otomatis.

4. Kemudian .klik Kirim
5. Kemudian isikan kode verifikasi yang telah dikirim melalui sms atau email, jika sudah
diisikan maka klik Verifikasi Kode

6. Kemudian entry kelengkapan data dan upload berkas yang diminta (bisa Kartu Keluarga,
Kartu Pelajar atau KTP), jika sudah lengkap maka klik simpan.

7. Kemudian silakan bayar uang pendaftaran dengan menunjukan kode bayar yang ada

8. Lalu lakukan aktivasi pada link https://sisfo.univpgri-palembang.ac.id/login.php?act=aktivasi.

Isi no test
Isi kode aktivasi yang saudara
dapat
Klik lanjut

9. Masukan password anda (password standart dari universitas adalah pgri2020) lalu klik
proses.

pgri2020 (boleh diganti)
pgri2020 (boleh diganti)

10. Jika anda berhasil aktivasi dan telah login di dashboard sisfo universitas PGRI Palembang, anda
dapat mencetak bukti pendaftaran, setelah itu anda dapat mengikuti ujian seleksi masuk,
melalui link https://cbt.univpgri-palembang.ac.id

11. Klik soal test, masukan nomor ujian dan password lalu klik login. Setelah itu saudara
dapat melakukan tes dengan klik tombol mulai, lakukan sampai soal terakhir dan jika
selesai klik tombol selesai tes.

12. Setelah dinyatakan lulus, maka saudara dapat melakukan daftar ulang dengan mencetak
kode bayar UKM (Uang Kuliah Mahasiswa) dengan membuka link https://sisfo.univpgripalembang.ac.id/login.php

Isi nomor test
Isi password
Klik login

13. Silakan saudara melakukan pembayaran UKM ke Bank Sumsel yang terdekat dengan
membawa lembar kode bayar.

14. Jika saudara telah melakukan pembayaran UKM, maka saudara akan mendapatkan NIM
yang menandakan saudara sudah tercatat sebagai salah satu mahasiswa Universitas PGRI
Palembang. Saudara dapat membuka account sisfo pada link dengan membuka link
https://sisfo.univpgri-palembang.ac.id/login.php
15. Selanjutnya anda dapat mengupload foto, melihat jadwal kuliah, dan lain sebagainya
pada account tersebut.

