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Simulasi Pembiayaan Kursus Cicilan Reguler 

Notes:

● 6 bulan reguler: *Pembayaran Bulanan Sudah Termasuk 1.3% Biaya Platform dan 3% Biaya Persetujuan (dikenakan sekali di depan)
● 9 bulan reguler: *Pembayaran Bulanan Sudah Termasuk 1.5% Biaya Platform dan 3% Biaya Persetujuan (dikenakan sekali di depan)
● 12 bulan reguler: *Pembayaran Bulanan Sudah Termasuk 1.5% Biaya Platform dan 3% Biaya Persetujuan (dikenakan sekali di depan)

Find out more and book your consultation session with us now at: danacita.co.id/s/jadwalkansesi or whatsapp +62 812-1287-6886

Data Analyst 

Program Program Fee 6 Bulan

8,499,000

9 Bulan

1.569.482
per bulan  

1.100.149
per bulan 

Fullstack Developer 9,499,000 1.754.149
per bulan  

1.229.593
per bulan 

Laravel 4,000,000 738.667
per bulan  

517.778
per bulan 

12 Bulan

856.983
per bulan 

957.816
per bulan 

403.334
per bulan 

https://danacita.co.id/s/jadwalkansesi
https://danacita.co.id/s/CS_2


3-Langkah Proses Pengajuan yang Mudah

1 Akses Website Danacita 2 Isi Data Diri dan 
Ajukan Aplikasi

Peserta wajib sudah 
menyelesaikan proses 
pendaftaran/terdaftar 
sebagai peserta aktif

Aktivasi program 
pembiayaan3

Signing Agreement 
sebagai dokumentasi
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https://danacita.co.id/s/koding_akademi


ID (KTP) + Selfie from Student & 
Guardian*

Dokumen Pendapatan: 
● untuk pegawai: Payslip / SPT PPh 21 / Mutasi Rekening 1 bulan terakhir
● untuk wiraswasta/professional: Mutasi Rekening 1 bulan terakhir
Kriteria Payslip:
● Tercantum: Kop Perusahaan, Nama Karyawan, Jabatan, Periode Payslip
● Atau screenshot Mutasi Rekening yang tercantum bukti penerimaan gaji ( juga memuat nomor 

dan nama pemilik rekening)

Invoice/ Billing dari Koding Akademi, dengan informasi: 
● nama pelajar
● jumlah tagihan
● nama program pendidikan
● periode belajar

*Untuk pelajar berusia 21 tahun ke bawah
Criteria Guardian:
● Hubungan keluarga (Saudara Kandung, Orangtua, Paman, Bibi, Ipar, 

dll)
● Usia 21-55 tahun dan mempunyai income yang dapat diverifikasi

Dokumen yang dibutuhkan
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Kelengkapan dan kualitas dokumen akan menentukan waktu processing aplikasi



Proses verifikasi dan aktivasi program pembiayaan 
(agreement signing)

Data Verification Application 
processing Agreement Signing

Disbursement 
biaya ke 
Institusi 
Pendidikan

Dalam tempo maksimum 2 hari kerja 

Verifikasi akun melalui Privy.ID 
dibutuhkan untuk user baru

Proses dijelaskan 
di section 
selanjutnya

Progress dan status aplikasi dapat dipantau 
melalui home page account pelajar

Setelah signing, pelajar juga dapat 
mengakses schedule pembayaran sesuai 
dengan tenor yang disetujui
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Book a session with 
our CS Team
http://danacita.co.id/s/naulidata-sesi 

WhatsApp : 
https://danacita.co.id/s/CS_2 
atau +62 812-1287-6886 

Guidance on registration / submission

http://danacita.co.id/s/naulidata-sesi
https://danacita.co.id/s/CS_2


Frequently Asked Question 
Pengajuan aplikasi, pencairan biaya pendidikan dan pembayaran cicilan
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Pengajuan Aplikasi

Biaya apa saja yang bisa diajukan ke Danacita?

● Semua biaya akademis yang resmi 
ditagihkan dari kampus atau lembaga 
pendidikan kamu, dengan minimum 
pengajuan Rp1.500.000

Program cicilan apa saja yang dapat saya pilih?

● Pilihan masa cicilan (tenor) dan besaran 
biaya platform yang telah disepakati 
dengan lembaga pendidikan dapat 
diakses di akun pelajar, setelah 
melakukan registrasi di platform kami

Jika saya masih memiliki tagihan aktif di Danacita, 
apakah saya dapat mengajukan aplikasi 
pembiayaan lainnya?

● Tentu saja! Danacita menerima pengajuan lain 
bahkan ketika pembayaran bulanan 
sebelumnya masih belum lunas. 

Pencairan Biaya Pendidikan

Apakah dana akan dikirimkan ke rekening 
pribadi setelah disetujui?

● Pembayaran tagihan akan 
langsung dilakukan ke rekening 
kampus atau lembaga pendidikan, 
tidak ditransfer ke rekening 
pribadi pelajar ataupun wali.

Apakah Danacita akan memberikan 
notifikasi jika aplikasi sudah disetujui?

● Danacita akan mengirimkan SMS 
dan email persetujuan ke nomor 
HP dan alamat email terdaftar dari 
pelajar & wali.

“Pengajuan saya sudah disetujui, berarti 
bisa langsung dicairkan hari ini juga 
ya?….”● Jadwal pencairan Danacita akan 

dilakukan setiap hari kerja, antara 
pukul 17:00 - 19:00 WIB, dan akan 
dilakukan setelah semua 
dokumen telah ditandatangani 
pelajar & wali

Pembayaran Cicilan 

Kapan tanggal jatuh tempo pembayaran?
● Tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal kelipatan 5, yaitu 

5, 10, 15, 20 dan 25. Contoh: jika pembayaran ke kampus 
dilakukan 21/11/2022, maka tanggal jatuh tempo adalah 
25/12/2022

Apakah saya dapat melakukan pelunasan lebih awal dari masa 

pembiayaan?

● Pelajar dapat melakukan pelunasan lebih awal tanpa dikenakan 
biaya administrasi/penalti. Segera hubungi Customer Support 
kami untuk pelunasan lebih awal.

Channel pembayaran apa saja yang tersedia?
● Pembayaran bank transfer melalui Virtual Account Danacita 

(BCA, BNI, Mandiri)
● Pembayaran melalui E-wallet (GoPay)
● Pembayaran langsung (melalui Alfamart)

Untuk info lebih lanjut dapat mengakses www.danacita.co.id/help-center/  atau WhatsApp https://danacita.co.id/s/CS2

Apakah akan dikenakan denda jika telat membayar cicilan?

● Pemberitahuan pembayaran bulanan akan disampaikan kepada 
pelajar dan/atau wali melalui SMS/Whatsapp/Email mulai dari 5 
(lima) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo

● Untuk keterlambatan pembayaran akan dikenakan biaya denda 
keterlambatan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau 6% 
(enam) persen dari nilai angsuran per bulan, mana yang lebih 
besar

Bagaimana jika Student pengajuan dengan Wali?
● Nama pengajuan atas nama Wali (maka di Partner 

Dashboard akan dicantumkan nama Wali)
● Informasi QQ hanya dicantumkan pada invoice

http://www.danacita.co.id/help-center/
https://danacita.co.id/s/jadwalkansesi


Thank You

Contact Us

partnerships@danacita.com
www.danacita.co.id
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