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7 Tips Terhindari Penipuan di Internet
Oleh Adi Sumaryadi

Siapa sih yang ingin kena tipu di Internet? setiap orang pasti tidak suka, apalagi dimasa
pendemi saat ini. Oleh karena itu, perhatikan 7 tips supaya kita tidak mudah tertipu melalui
media internet.

Siapa sih yang ingin kena tipu di Internet? setiap orang pasti tidak suka, apalagi dimasa pendemi
saat ini. Oleh karena itu, perhatikan 7 tips supaya kita tidak mudah tertipu melalui media internet.

Jangan tergiur hadiah atau bonus besar1.
Jika anda menemukan website atau sosial media yang menjanjikan bonus atau hadiah besar
tanpa anda melakukan hal-hal yang sepadan, bisa dipastikan situs tersebut tergolong penipuan
 
Hindari Membuka Website dengan Alamat Aneh2.
Biasanya, penipu dengan menggunakan website tidak “bermodal” untuk membeli domain,
biasanya mereka menempel di blogspot atau layanan lainnya. Oleh karena itu hindari
membuka website aneh semisal hadiahbesarhonda.blogspot.com atau semisal
undianalfamart.blogspot.com
 
Hindari membuka website Phising3.
Halaman websitenya persis sama tampilannya, tetapi URL diatasnya beda. Hati-hati jika
membuka website seperti ini, disebutnya phising. Jangan sekali-kali memberikan data
didalamnya apalagi login menggunakan akun sosial media yang anda miliki
 
Pastikan memiliki ijin dari OJK4.
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Bila anda berinvestasi atau melakukan pinjaman online, pastikan website penyedia memiliki
ijin dari OJK, pastikan website yang bersangkutan juga ada datanya di OJK, bisa jadi hany
memasang logo OJK saja. Informasinya ada di website www.ojk.go.id
 
Hindari Website yang tidak bicara kerugian5.
Pernah tidak ada investasi yang menjajikan tidak akan ada kerugian, yang ada untung dan
terus untung, nah jika ada website yang begitu, hindari untuk berinvestasi didalamnya jangan
sampai anda menyesal kemudian.
 
Biasakan mencari informasi lebih lengkap6.
Jika anda belum yakin, coba search di google dengan mengetikan “penipuan ”. Apakah banyak
bertebaran berita yang negatif? baca satu-persatu dengan teliti supaya anda terhindar dari
penipuan
 
Minta pendapat keluarga atau teman7.
Ajaklah keluarga, istri, suami atau teman untuk memberikan pendapatnya bila anda membuka
suatu website investasi atau yang berhubungan dengan uang. Pendapat mereka sangat
berguna apalagi bila ada keluarga atau teman yang sangat paham dunia internet.

Semoga bermanfaat
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