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Pendidikan  
Untuk Semua

Keunggulan menggunakan
Danacita

Tanpa Agunan / Jaminan / DP

Proses integrasi yang mudah dengan 
sistem pembayaran yang berlaku di 
Institusi Pendidikan terkait

Pengajuan hingga 100% biaya 
pendidikan yang dibutuhkan

Proses pengajuan online, cepat, &  
mudah untuk pelajar

Pencairan biaya pendidikan 
langsung ke Institusi Pendidikan 
terkait



Program pembiayaan untuk calon pelajar/pelajar aktif 
FH Universitas Hasanuddin

Calon Mahasiswa Baru Mahasiswa Aktif (Semester 2-8)

Reguler 6 bulan 
(1.3 % biaya platform per bulan)

Reguler 12 bulan 
(1.5 % biaya platform per bulan)

Reguler 24 bulan 
(1.7% biaya platform per bulan)

Reguler 6 bulan 
(1.3 % biaya platform per bulan)
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program 
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Reguler 12 bulan 
(1.5 % biaya platform per bulan)
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3-Langkah Proses Pengajuan yang Mudah

1 Akses Website Danacita 

https://danacita.co.id/partners/upj/

2 Isi Data Diri dan 
Ajukan Aplikasi

Pelajar wajib sudah 
menyelesaikan proses 
pendaftaran/ terdaftar 
sebagai mahasiswa aktif

Aktivasi program 
pembiayaan3

Signing Loan Agreement 
sebagai dokumentasi
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ID (KTP) + Selfie from 
Student & Wali*

Dokumen Pendapatan:
● untuk pegawai: Mutasi Rekening / Slip Gaji 1 

bulan terakhir / SPT PPh 21  
● untuk wiraswasta/ professional: Rekening 

Koran / Mutasi Rekening 1 bulan terakhir

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

*Untuk pelajar berusia 21 tahun ke bawah

Dokumen yang dibutuhkan

Kelengkapan dan kualitas dokumen akan menentukan waktu 
processing aplikasi



Jadwalkan sesi konsultasi 
kamu secara langsung 
dengan tim kami melalui:

danacita.co.id/s/jadwalkansesi

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


Jalur Masuk SBMPTN
Biaya UKT Semester 1  

Biaya Kuliah Semester 1 untuk Mahasiswa Baru

Biaya Kuliah 
Installment  

6 bulan 
Installment 

12 bulan 
Installment 
24 bulan 

5.000.000 923.333
per bulan 

504.166
per bulan 

299.583
per bulan 

Simulasi Cicilan Biaya Kuliah S1 Ilmu Hukum

Jalur Mandiri
Biaya UKT Semester 1  + 
Biaya Pengembanan 

55.000.000 10.156.666
per bulan 

5.545.833
per bulan 

3.295.416
per bulan 

Catatan:
● Besar cicilan per bulan sudah termasuk semua biaya Danacita (biaya platform bulanan 1,3%, 1,5%, dan 1,7% per bulan (bebas biaya pengajuan lainnya)
● Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CS kami di 0812-1858-8700 &  jadwalkan sesi konsultasi gratis melalui link berikut 

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

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


S2 Ilmu Hukum
Biaya UKT Semester 

Biaya Kuliah Semester 

Biaya Kuliah 
Installment  

6 bulan 
Installment 

12 bulan 

Simulasi Cicilan Biaya Kuliah Pascasarjana

S2 Ilmu Kenotariatan
Biaya UKT Semester 

Catatan:
● Besar cicilan per bulan sudah termasuk semua biaya Danacita (biaya platform bulanan 1,3%, 1,5%, dan 1,7% per bulan (bebas biaya pengajuan lainnya)
● Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CS kami di 0812-1858-8700 &  jadwalkan sesi konsultasi gratis melalui link berikut 

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

S3 Ilmu Kenotariatan
Biaya UKT Semester 

9.000.000 1.662.000
per bulan 

907.500
per bulan 

11.500.000 2.123.666
per bulan 

1.159.583
per bulan 

15.000.000 2.770.000
per bulan 

1.512.500
per bulan 

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


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 Rp3.000.000

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 adalah setiap 
Senin, Rabu, dan Jumat, antara pukul 17:00 - 
18:30 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 Danacita melakukan pembayaran 
ke kampus pada 19/11/2020, maka tanggal 
jatuh tempo pembayaran kamu ke Danacita 
adalah 25/12/2020

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 0821-1172-4588


