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Pilih Situs Belanja Online
yang Terpercaya

Kenapa? Situs belanja online terpercaya biasanya sudah 
dilengkapi metode perlindungan yang terjamin 
keamanannya. Situs terpercaya sudah banyak kok di 
Indonesia. Pintar memilihnya ya!

Pilih Seller dengan
Reputasi Terbaik

Meski sudah “berselancar” di situs belanja online 
terpercaya, ada baiknya memilih seller yang terpercaya. 
Kebanyakan situs belanja online kini sudah menggunakan 
sistem reputasi untuk seller-nya, jadi pastikan kamu 
membeli dari seller yang memiliki reputasi tinggi. 

Gunakan
Rekening Bersama

Dengan sistem ini, pembayaran tidak akan langsung ke penjual 
jika barang belum sampai ke pembeli sesuai deskripsi. Penjual 
baru bisa mendapatkan uang tersebut ketika pembeli sudah 
mengkon�masi keberhasilan dari transaksi yang dilakukan. Kalau 
penjual “nakal”, maka uang akan kembali kepada pembeli.

Teliti Membaca
Deskripsi Produk

Belanja online tentu membuat konsumen tidak dapat melihat 
langsung kondisi �sik barang yang diincarnya. Jika tidak teliti 
membaca, bisa jadi kecewa. Jika sudah teliti dan masih tidak 
sesuai kondisi barang saat diterima, Anda bisa ajukan keluhan 
untuk meminta penggantian barang  atau pengembalian uang.

Jangan Pakai
Wi� Public Ya!

Risiko yang paling sering terjadi  saat belanja online adalah 
pencurian identitas dan data pribadi oleh pihak tak bertanggung 
jawab. Salah satu cara menghindarinya, sebisa mungkin tidak 
menggunakan wi� public saat mengakses transaksi online. Lebih 
baik menggunakan jaringan internet pribadi lho!

Jangan Lupa
Menyimpan Bukti Transaksi

Ini sangat penting! Jangan pernah lupa menyimpan 
bukti transaksi. Jika perlu, simpan juga semua 
informasi detail terkait transaksi barang apa yang 
dibeli. Sudah siap belanja online dong?! 

Hati-hati dengan 
Social Engineering

Tahukah bahwa jenis penipuan yang paling marak saat berbelanja 
online adalah rekayasa sosial atau social engineering. Para pelaku 
mengincar korban dengan mengaku sebagai karyawan situs belanja 
online, mengajak pembeli bertransaksi di luar situs, atau meminta data 
rahasia seperti PIN, password, dan kode OTP. Lindungi terus data 
rahasiamu dengan tidak memberikannya kepada pihak manapun.

Perhatikan Syarat dan
Ketentuan Yang Berlaku

Masing-masing situs belanja online memiliki syarat dan 
ketentuan dalam menyediakan layanannya. Pastikan kamu 
sudah membaca dan memahaminya sebelum bertransaksi. 
Situs-situs tersebut akan memberikan layanannya secara 
maksimal apabila kamu ikut mematuhi aturan yang berlaku.


