




Dokumen Kebutuhan Registrasi:

• KTP

• Nomor Telepon Aktif

• Alamat Sesuai KTP dan Domisili

• Data Orang Tua/Kontak Emergensi : Nama, Nomor Telp, KTP

• Kartu Mahasiswa / Kartu Pendukung Pendidikan / Pekerjaan lain

• Nama Universitas

• Nomor Rekening Bank (Milik Pribadi)



1. Untuk awal registrasi user perlu memasukan nomor telepon aktif

untuk kemudian dikirimkan kode OTP melalui SMS. Setelah SMS kode

OTP diterima, masukan 6 digit kode dan klik Login. Apabila kode belum

masuk silahkan klik belum terima OTP dan pastikan tidak ada masalah

jaringan/sinyal smartphone.

2. Tahap selanjutnya user perlu melakukan pengisian data. Semua data

harus terisi untuk bisa melanjutkan proses registrasi. Untuk bagian kode

referral bisa dikosongkan jika belum mempunyai kode referral.



3. Setelah semua data terisi user akan dibawah ke halaman konfirmasi registrasi. Pada

halaman ini user perlu memberikan foto KTP serta foto Selfie dengan KTP. Proses foto

dilakukan secara langsung melalui smartphone user. Setelah selesai klik DAFTAR untuk

melanjutkan.

4. Setelah proses konfirmasi foto KTP user akan masuk ke

halaman syarat dan ketentuan penggunaan layanan

DanaBagus. Silahkan dibaca dan dipelajari. User juga dapat

mengunduh file syarat dan ketentuan melalui tombol

download di pojok kanan atas layar (perhatikan panah

merah)



5. Menyetujui syarat dan ketentuan, user akan diarahkan untuk melenkapi data pendidikan. Mulai dari memilih Universitas, informasi jurusan,

NIM mahasiswa/I dan juga foto dari Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Hal ini diperlukan untuk pengecekan status kemahasiswaan dari user. Foto

kartu rencana studi juga dapat dilampirkan pada halaman ini.



6. Setelah data diri dan data pendidikan

diisi, silahkan melanjutkan untuk

melengkapi data keluarga dan rekening

bank. Semua data harus terisi agar

proses verifikasi dapat dilakukan.

7. Untuk data orang tua cukup isi salah

satu antara data ayah atau ibu.

Lengkap semua data yang diminta

dengan benar. Untuk foto KTP apabila

tidak ada/hilang bisa diganti

menggunakan foto kartu keluarga.

8. Tahap terakhir isi informasi bank yang

digunakan user. Mulai dari nama bank, nomor

rekening, hingga nama pemilik rekening. Perlu

diperhatikan dalam hal ini rekening yang di

daftarkan haruslah rekening pribadi milik

user. Tidak bisa menggunakan rekening

milih rekan/keluarga/orang tua.

SELESAI
Proses Verifikasi Akun akan

diproses dalam waktu 2x24 jam. 

Setelah akun diverifikasi maka

user sudah dapat melakukan

pengajuan pinjaman.





Step 1 - 4

1. Setelah akun terverifikasi,

silahkan masuk menu Pengajuan

Pendanaan (cek panah merah)

2. Pilih jenis pendanaan sesuai

dengan kebutuhan. Setiap Produk

memiliki perbedaan yang bisa di

cek pada bagian penjelasan

3. Masukan jumlah pinjaman yang

diperlukan (setiap produk memiliki

limit pinjaman, dan untuk user

baru plafon pinjaman dimulai

dari Rp 300.000

4. Tentukan durasi tenor pengembalian

pinjaman. Untuk produk siaga dan

regular tenor maksimal 30 hari, untuk

produk UKT tenor maksimal 180 hari.



Step 5 - 8

5. Cek simulasi detail perhitungan

pinjaman dan jumlah bunga

pengembalian pinjaman

6. Cek syarat dan ketentuan yang

berlaku sebelum mengajukan

pinjaman. File syarat dan ketentuan

dapat di unduh melalui tombol

download di pojok kanan atas layar

7. Setelah mempelajari dan

menyetujui syarat dan ketentuan

yang ada, silahkan melanjutkan

dengan mengklik tombol Ajukan

Pendanaan untuk melanjutkan ke

proses penandatanganan kontrak

8. User akan diarahkan ke halaman

disclaimer DanaBagus sebelum ke

tahap penandatanganan kontrak. Klik

SAYA SETUJU untuk menlanjutkan



Step 9 - 11

9. Untuk masuk ke tahap penandatanganan

kontrak user diwajibkan memiliki akun

Privy ID untuk memberikan tanda tangan

digital. Silahkan install apliaksi Privy ID dan

membuat akun.

10. Setelah memasukan ID Privy,

user akan diarahkan untuk login

akun Privy untuk melanjutkan ke

tahap penandatanganan kontrak

11. Setelah Login, user akan diperlihatkan

kontrak pinjaman untuk diperlajari dan di

tanda tangani secara digital (ikuti arahan

dalam aplikasi). Klik tombol TANDA

TANGAN untuk menyetujui kontrak

pengajuan pinjaman

Setelah kontrak selesai di tanda

tangani maka pengajuan pinjaman

telah diterima DanaBagus dan akan

diproses/dicairkan sesuai dengan

durasi produk pinjaman yang dipilih.
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