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Tips Aman Berbelanja di Internet
Oleh Adi Sumaryadi

Saat ini situs jual beli online begitu sangat banyak bak jamur terkena musim penghujan,
tumbuh dimana-mana dengan berbagai jenis barang yang disajikan, tak hanya website, sosial
media dan forum juga menjadi lapak untuk mereka yang berjualan online.

Saat ini situs jual beli online begitu sangat banyak bak jamur terkena musim penghujan, tumbuh
dimana-mana dengan berbagai jenis barang yang disajikan, tak hanya website, sosial media dan
forum juga menjadi lapak untuk mereka yang berjualan online.

Jika kita sebagai pembeli sudah barang tentu seperti layaknya membeli barang offline, ada beberapa
hal yang harus diperhatikan apakah itu terhadap barangnya atau juga terhadap penjualnya.
Perhatikan beberapa tips aman berbelanja di Internet berikut ini.

Lakukan terlebih dahulu riset dan pengamatan terhadap situs yang menjadi tempat kita akan1.
berbelanja. Periksa apakah penjual tersebut menyertakan kontak yang bisa dihubungi
misalnya telepon, YM, alamat atau memiliki account di situs jejaring sosial seperti facebook.
Kalau hal seperti ini tidak ada atau tidak bisa dihubungi maka situs tersebut tidak layak
dijadikan tempat berbelanja.
 
Jangan mudah memberikan data-data pribadi seperti nomor KTP, SIM, kartu ATM ataupun2.
rekening pribadi kepada penjual. Bisanya informasi pribadi ini jarang digunakan dalam jual
beli secara online.
 
Cari dan baca informasi tentang kebijakan situs tersebut atau yang lebih dikenal dengan3.
License and Agreement. Jangan sampai situs tersebut memiliki kebijakan boleh memberikan
informasi pribadi ke pihak lain. Baca juga tentang  kebijakan pembelian dan pengembalian
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barang karena hal ini berguna apabila nanti barang yang kita terima tidak sesuai atau cacat.
 
Periksalah harga yang tertera pada barang, kita patut curiga apabila barang yang sama4.
memiliki harga yang jauh berbeda dengan yang ada di toko.
 
Jangan menggunakan password yang sama ketika bertransaksi online karena sangat berisiko5.
terhadap tindak kejahatan pencurian password.
 
Bekali komputer dengan antivirus yang terupdate apalagi jika antivirus memiliki perlindungan6.
spyware, anti phising dan firewall lebih bagus.
 
Meminta dan menyimpan bukti transaksi yang bisanya kalo belanja online via email.7.
 
Lebih bagus melakukan pembayaran dalam bertransaksi online jika kita memiliki accont8.
paypal. Karena pembayaran via paypal akan lebi terjamin keamananya daripada menggunakan
kartu kredit.
 
Jika tidak memiliki account paypal dan terpaksa enggunakan kartu kredit, periksa apakah URL9.
situs tersebut apakah memiliki tanda gembok atau secure. Biasanya URL situs yang seperti ini
otomatis akan langsung berupah dari http menjadi https ketika akan melakukan transaksi.
 
Jika anda memberi barang dari Forum seperti kaskus, perhatikan testimonial terhadap10.
penjual, tidak ada salahnya untuk search-search digoogle nama user yang bersangkutan.
Dikaskus tanda cendol (hijau) yang banyak menunjukan bahwa user adalah terpercaya dan
sebaliknya juga bata (merah) berarti user bersangkutan sering bermasalah. Namun tetap
harus hati-hati, jika memungkinkan untuk COD itu lebih baik.
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