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Dalam Edisi Ini...
• Toko Daring Palsu
• Peralatan Anda
• Kartu Kredit Anda

Aman Berbelanja Daring
Sekilas
Musim liburan akan segera tiba dan jutaan orang diseluruh
dunia akan mulai berbelanja. Banyak orang memilih
belanja daring agar mendapat harga menarik, tidak perlu
repot antri dan berdesakan dengan pembeli lain. Namun,
ini juga merupakan kesempatan bagi kiriminalis siber
untuk membuat situs web palsu agar bisa memperdaya
dan mencuri dari orang lain. Penjelasan dibawah ini akan
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merangkum paparan resiko belanja daring serta kiat
berbelanja dengan aman.

Toko Daring Palsu
Meskipun banyak toko daring asli, ada beberapa situs palsu sengaja dibuat oleh kriminalis siber. Mereka menciptakan situs
tersebut dengan cara meniru situs asli atau menggunakan nama toko dan merk terkenal. Mereka kemudian mengincar
orang-orang yang mau berbelanja supaya mengakses situs itu. Saat berselancar daring mencari produk dengan harga
murah, kemungkinan Anda akan diarahkan kesalah satu situs palsu itu. Dalam memilih sebuah situs belanja, perlu lebih
waspada bila sebuah situs web memasang harga sangat murah dibanding lainnya atau menawarkan berbagai produk
yang dilain tempat sudah habis terjual. Alasan kenapa harganya bisa jauh lebih murah atau barang tetap bisa dibeli adalah
karena barang yang dijual tidak sah, mungkin barang palsu atau bahkan barang curian, dan bahkan barang tersebut tidak
akan pernah dikirim. Untuk menghindari hal itu, lakukan perlindungan sbb:
•

Bila mungkin, berbelanjalah dari situs yang sudah Anda kenal, terpercaya dan sudah pernah berbelanja disitu
sebelumnya.

•

Pastikan situs tersebut memiliki alamat surel yang sah dan nomer telpon layanan penjualan atau layanan lainnya.
Bila situs itu tampak mencurigakan, teleponlah dan berbicaralah dengan staffnya. Bila tidak ada yang menjawab
telepon Anda, itu adalah tanda bahwa situs tersebut palsu.

•

Waspada terhadap penawaran yang berlebihan/mengada-ada, tata bahasa dan ejaan yang sembarangan.

•

Berhati-hatilah bila sebuah situs web tampil persis seperti situs web yang pernah Anda pakai, tapi menggunakan
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nama toko yang sedikit berbeda. Misalnya, Anda
sering berbelanja di Amazon dengan nama situs
web https://www.amazon.com. Berhati-hatilah bila
tiba-tiba Anda berada di dalam situs Amazon asli tapi
palsu dengan nama http://store-amazoncom.com.
•

Ketik nama toko atau URL ke mesin pencari dan
cermati pendapat berbagai pengguna perihal situs
web tersebut. Cari kata “penipuan”, “akal-akalan”,
“jangan pernah lagi” atau “palsu”. Sedikitnya ulasan
bisa menandakan bahwa situs tersebut masih baru
atau bahkan tidak bisa dipercaya.

•

Sebelum melakukan pembelian, pastikan enkripsi
sambungan internet. Kebanyakkan peramban
(browser) menampilkan simbol kunci/gembok
dan tulisan HTTP berwarna hijau di depan nama

Demi keamanan, berbelanjalah di situs web
terpercaya dan bereputasi baik.

situs web.
Ingat, sebuah situs berpenampilan profesional belum
menjamin keasliannya. Bila ada keraguan dengan sebuah
situs, hindari saja. Sebagai gantinya, gunakan situs web yang sudah dikenal, terpercaya atau sudah pernah digunakan
sebelumnya. Mungkin saja tidak akan ditemukan penawaran dengan harga terbaik, namun barang yang ditawarkan adalah
sah dan terhindar dari pencurian data pribadi dan finansial.

Komputer/Gawas Anda
Selain berbelanja di situs yang benar, perlu dipastikan juga komputer dan gawas yang dipakai juga aman. Pelaku kejahatan
akan berusaha menginfeksi perlatan dengan tujuan agar bisa mengunduh informasi akun perbankan, kartu kredit dan
sandi. Lakukan hal ini untuk menjaga keamanan peralatan Anda.
•

Bisa tinggal serumah dengan anak, pertimbangkan memiliki dua piranti, satu untuk anak dan satu untuk orang tua.
Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin berinteraksi dengan teknologi, sehingga peralatan jadi lebih
mudah terinfeksi. Dengan menggunakan dua komputer atau tablet untuk transaksi daring seperti perbankan dan
belanja daring, resiko terinfeksi bisa dikurangi.

•

Selalu gunakan perangkat lunak dan penangkal-virus terkini. Dengan cara ini, pelaku kejahatan akan lebih sulit
menginfeksi peralatan Anda.
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Kartu Kredit Anda
Secara berkala periksa laporan transaksi kartu kredit untuk menemukan transaki mencurigakan khususnya setelah dipakai
untuk berbelanja daring atau menggunakan situs daring baru. Beberapa penerbit kartu kredit memberikan pilihan notifikasi
melalui surel atau sms pada saat terjadi transaksi atau bila jumlah transaksi melebihi batas nilai tertentu. Alternatif lain adalah
memiliki satu kartu kredit khusus untuk transaksi daring, dengan cara itu bila terjadi peretasan kartu kredit, dengan mudah
layanan kartu tersebut dihentikan tanpa mengganggu pembayaran lainnya. Bila Anda mencurigai telah terjadi penyalahgunaan, segera hubungi penerbit kartu kredit. Kartu debit mengurangi saldo tabungan di akun bank secara langsung,
bila terjadi penyalah-gunaan, kemungkinan akan lebih susah mengembalikan uang yang sudah terpakai itu. Selain itu,
pertimbangkan menggunakan kartu kredit yang bisa menyiapkan nomer unik untuk setiap pembelian daring, kartu hadiah,
atau layanan pembayaran populer seperti Paypal yang akan melindungi nomer kartu kredit Anda dari pihak penjual.

Selanjutnya
Untuk berlangganan buletin bulanan OUCH! Kesadaran Keamanan, mengakses arsip buletin OUCH! dan mengetahui lebih
banyak solusi kesadaran keamanan SANS, silakan kunjungi securingthehuman.sans.org/ouch/archives.
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