
Tutorial Pembelian 

Modul Cerita Om Botak



Step 1:

a. Jika kamu sudah memiliki 
account di DQLab, silakan klik 
tombol Login Bila Sudah Punya 
Akun seperti yang diilustrasikan 
gambar. Tombol tersebut akan 
membawa kamu ke halaman 
Sign In (Lihat Step 2)

b. Jika kamu belum memiliki 
account di DQLab, silakan klik 
tombol Daftar Bila Belum Punya 
Akun seperti yang diilustrasikan 
gambar. Ikuti Step 3 untuk 
mengetahui langkah selanjutnya.
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Sudah punya akun DQLab?

Modul Cerita Om Botak

Ikuti tutorial berikut untuk akses Modul Cerita Om Botak



Step 2:

Lengkapi identitas dengan mengisi 
email dan password kamu, lalu klik 
tombol Sign In. 

Selanjutnya, kamu akan diarahkan 
ke halaman pembayaran 
(payment). Ikuti step 7 untuk 
mengetahui langkah-langkahnya.
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Step 3:

Lakukan pendaftaran dengan klik 
tombol “Sign up di DQLab.id”. Kamu 
juga bisa mendaftar dengan akun 
Google dan Facebook
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Step 4:

Isi data yang dibutuhkan dengan 
lengkap (email, no telp, dan 
password). 

Kemudian, centang kolom “Saya 
memahami dan menyetujui DQLab 
Terms of Service” dan “I’m not a 
robot”. 

Selanjutnya, klik tombol Belajar Gratis
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Step 5:

Selanjutnya, email verifikasi akan 
dikirimkan ke email yang telah 
didaftarkan. 

Buka email tersebut dan klik link yang 
bertuliskan “Link to e-mail address 
verification” untuk melakukan 
verifikasi
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Step 6:

Selanjutnya, klik tombol Sign-In Now, 
dan kamu akan diarahkan ke 
halaman login. 

Lakukan login dengan mengisi email 
dan password kamu, lalu klik tombol 
Sign In
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Step 7: 

Setelah masuk ke halaman 
Payment, centang kotak 
persetujuan “I agree with terms 
and conditions” lalu klik tombol 
Continue untuk melanjutkan 
proses pembelian modul.
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Step 8: 

Konfirmasi pembayaran kamu 
dengan klik tombol Confirm
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Step 9: 

Pilih opsi pembayaran yang 
diinginkan, lalu lakukan proses 
pembayaran dengan mengikuti 
instruksi yang diberikan
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Step 10: 

Jika kamu memilih menggunakan 
pembayaran melalui transfer 
bank atau kartu kredit, kamu akan 
mendapat “Panduan Cara 
Pembayaran” di halaman berikut. 

Selesaikan pembayaran, lalu klik 
“kembali ke halaman course” dan 
kamu akan diarahkan ke halaman 
academy.dqlab.id
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Step 11: 

Setelah masuk ke halaman 
awal Academy DQLab 
(academy.dqlab.id), klik 
menu Platinum
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Step 12: 

Klik “Analytic”
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Step 13: 

Selamat! Modul yang kamu 
beli sudah bisa diakses 
dengan cara klik tombol 
mulai.
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