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Klik browser kesayangan Anda, lalu ketikkan alamat web 
sdupress.usd.ac.id

Pilih login yang ada dibawah kolom pencarian.

1.

2.

http://www.sdupress.usd.ac.id/


Tuliskan username dan password jika sudah memiliki 
akun. Jika belum punya, silahkan klik ‘Belum punya akun? 
Daftar disini! 

Tuliskan username dan password jika sudah memiliki 
akun. Jika belum punya, silahkan klik ‘Belum punya akun? 
Daftar disini!  Pada formulir pendaftaran, isikan data diri 
Anda dengan benar. Lalu klik ‘Daftar’.

3.

4.



Silahkan Login jika Anda sudah selesai mendaftarkan diri 
dengan email dan password milik Anda.5.

Untuk mendaftarkan diri, terdapat dua pilihan yaitu, 
calon pembeli yang tinggal di Indonesia atau yang 
tinggal di luar Indonesia. Pilih formulir pendaftaran calon 
pembeli sesuai dengan domisili Anda.



Lalu pada halaman ‘Home’, silahkan cari buku dengan 
mengetikkan judul atau penulis pada kotak pencarian 
pada pojok kanan atas.

Lalu pada halaman ‘Home’, silahkan cari buku dengan 
mengetikkan judul atau penulis pada kotak pencarian 
pada pojok kanan atas.

Jika lupa siapa penulis atau judul buku yang ingin dicari, 
bisa memilih kategori buku yang ada di bawah kolom 
pencarian.

6.

7.



Setelah mendapatkan buku yang dicari, ketikkan jumlah 
buku yang ingin dibeli, lalu klik ‘Tambah ke Keranjang’.

Jika ingin mencari buku lain, bisa lakukan tahap 
ke-7 dan 8.

Sudah yakin nih, itu aja buku yang dicari? Jika sudah 
yakin, silahkan check out dengan memencet ikon 
keranjang disamping kiri kolom pencarian.
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Pastikan kembali jumlah buku dan judul buku yang akan 
dibeli sesuai dengan keinginan.

Pilih metode pengiriman yang ada. Lalu, klik checkout.

Selamat, Anda berhasil melakukan pembelian buku 
melalui website SDU Press.

Setelah checkout, Anda akan melakukan transaksi 
pembayaran. Isikan tanggal transfer, jumlah uang, dan 
unggah bukti pembayaran ke web. Lalu klik simpan.
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Anda bisa melacak proses pengiriman dari buku yang 
sudah dibeli.

SELAMAT BERBELANJA!

Untuk mengecek pengiriman, Anda bisa menuju 
menu ‘Lihat Transaksi’ di menu dropdown pada nama 
pengguna.

15.


