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Menghindari Penipuan
Apa yang dimaksud dengan 
penipuan atau scam itu?
Penipuan atau scam dirancang untuk mengakali Anda 
agar memberikan uang atau keterangan pribadi Anda. 
Penipuan seperti ini berhasil karena tampak seperti asli 
dan menarik bagi kebutuhan dan minat Anda.
Orang-orang yang melakukan penipuan atau scam ini 
(disebut “scammer”) mempunyai daya khayal tinggi dan 
pandai memanipulasi; mereka tahu memilih kata-kata 
yang tepat untuk mendapat tanggapan atau perhatian 
yang mereka inginkan.
Banyak penipuan berasal dari luar Australia dan begitu 
uang terkirim ke luar negeri, hampir tidak mungkin untuk 
mendapatkannya kembali.

Siapa yang mereka incar?
Penipuan/scam mengincar semua orang, apapun latar 
belakang, usia dan penghasilannya. Bentuknya pun 
beraneka ragam dan dapat mencapai Anda melalui 
berbagai cara, baik melalui surat, online seperti email, 
telepon, dan datang langsung ke tempat Anda.

Jenis-jenis penipuan/scam apa saja 
yang ada?
Penipu akan mencoba berbagai cara untuk mendapatkan 
uang atau informasi pribadi Anda, termasuk:

• Lotere, undian dan sayembara – penipuan ini akan 
mengatakan bahwa Anda memenangkan sayembara 
atau lotere, dan berusaha mengakali Anda untuk 
memberikan keterangan bank dan keterangan 
pribadi agar dapat mengambil hadiahnya. Ingatlah, 
jika Anda tidak ikut undiannya, tidak mungkin Anda 
memenangkannya.

• Permintaan transfer uang – penipuan ini biasanya 
membantu scammer mengirim uang melalui rekening 
bank Anda, dan sebagai imbalannya Anda akan 
menerima ongkos atau komisi. Anda akan diminta 
memberikan keterangan bank dan pribadi Anda 
untuk menyelesaikan transaksi, tapi uang tidak akan 
dimasukkan ke dalam rekening Anda sedangkan si 
penipu sudah mendapatkan keterangan diri Anda.

• Penipuan bank, kartu kredit dan rekening online 
– penipuan ini bertujuan agar Anda memberikan 
informasi bank dan pribadi Anda dengan mengirimkan 
email pada Anda (seringkali mengatakan berasal 
dari bank Anda) dan meminta Anda memastikan 
keterangan tentang rekening Anda, termasuk kata 
sandi.

• Pencurian identitas – merupakan jenis penipuan 
yang mencuri identitas Anda dengan mendapatkan 
banyak keterangan pribadi Anda sehingga orang itu 
dapat berpura-pura menjadi diri Anda saat berurusan 
dengan lembaga keuangan dll.

• Penipuan dengan ponsel – penipuan jenis ini 
biasanya akan menghubungi atau mengiriman SMS 
ke ponsel Anda dan menawarkan suatu jasa. Ketika 
Anda membalasnya, Anda mungkin membeli suatu 
jasa yang tidak Anda inginkan atau tidak dapat Anda 
hentikan. Biasanya ini berujung pada tagihan ponsel 
yang tinggi. Waspadalah dengan penawaran nada 
dering yang juga dapat menyebabkan Anda tanpa 
sadar menyetujui nada-nada dering selanjutnya yang 
tidak Anda inginkan, dan akan menyebabkan Anda 
membayar semakin mahal.

• Penipuan piramida – jenis penipuan ini 
mengandalkan perekrutan anggota. Anggota akan 
membayar biaya untuk bergabung, dan uang 
keanggotaan ini akan diberikan ke anggota lain 
yang akan mendapatkan uang dari skema ini. Begitu 
orang berhenti bergabung, anggota akan berhenti 
mendapatkan uang dan jika Anda terjebak dalam 
piramida ini maka Anda akan kehilangan uang Anda.

• Peluang investasi emas – biasanya penipuan 
ini akan menawarkan Anda peluang investasi 
berdasarkan pengetahuan rahasia orang dalam 
yang mereka miliki, dan Anda tinggal memberikan 
keterangan bank dan pribadi untuk mendaftarkan 
diri. Anda juga dapat ditawari akses awal ke 
pengembalian dana atau pengurangan pajak yang 
dijanjikan atau kembalian yang sangat besar.

• Judi online – penipuan ini biasanya melibatkan 
taruhan balap kuda, tapi juga dapat mencakup 
bentuk perjudian lain, melalui sistem komputerisasi. 
Beberapa orang telah membayar sampai $20,000 
untuk ikut sistem ini namun mendapati bahwa sistem 
ini ternyata tidak jalan dan akhirnya kehilangan uang.
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• Penipuan kesehatan dan medis - penipuan ini 
menawarkan produk atau jasa solusi masalah 
kesehatan Anda atau menawarkan perawatan yang 
sederhana. Obat dan perawatan ini tidak memiliki 
manfaat apapun.

Bagaimana caranya untuk 
menghindari penipuan?
Ikutilah aturan emas ini untuk menghindari penipuan:

• Jangan menjawab penawaran, kesepakatan 
atau permintaan untuk keterangan pribadi Anda. 
Berhentilah, ambil waktu untuk memeriksa permintaan 
atau penawaran ini secara independen.

• Jangan pernah mengirim uang atau memberikan 
keterangan kartu kredit, rekening atau keterangan 
pribadi lainnya kepada siapapun yang melakukan 
penawaran tanpa diminta atau permintaan akan 
informasi diri Anda.

• Jangan mengandalkan testimoni seberapapun 
bagusnya: carilah bukti-bukti kuat dari sumber yang 
independen (bukan dari yang disediakan bersama 
penawaran itu).

• Jangan pernah menjawab permintaan akan 
keterangan pribadi Anda yang datang tiba-tiba begitu 
saja.

• Selalu ketik alamat situs web bank, bisnis atau 
lembaga berwenang yang akan Anda kunjungi 
situsnya, untuk memastikan Anda masuk ke situs web 
yang asli.

• Jangan buka email tanpa diminta.
• Jangan pernah mengklik tautan (link) yang disediakan 

dalam email tanpa diminta, karena dapat mengarah 
ke situs web palsu yang dirancang untuk mengakali 
Anda agar memberikan keterangan pribadi.

• Jangan pernah menggunakan nomor telepon yang 
disediakan bersama permintaan atau penawaran 
tanpa diminta, karena dapat menghubungkan Anda 
ke kelompok pemalsu yang akan berusaha menjebak 
Anda dengan kebohongan.

• Jangan menjawab pesan SMS tanpa diminta dari 
nomor yang tidak Anda kenali.

• Selalu periksa nomor telepon dalam buku telepon/
direktori yang independen ketika Anda ingin 
memeriksa keaslian suatu permintaan atau 
penawaran.

• Jangan telepon ke nomor 0055 atau 1900 kecuali 
Anda yakin sudah tahu berapa banyak biaya yang 
akan dikenakan pada Anda.

Jika saya terkena penipuan, ke mana 
saya harus melapor?
Jika penipuan ini berasal dari NSW atau jika Anda tahu 
nama usaha atau pedagangnya dan mereka berlokasi di 
NSW, Anda dapat melaporkan penipuan ini ke NSW Fair 
Trading secara online melalui sarana Pengajuan Keluhan 
(Lodge a complaint), menghubungi nomor 13 32 20 atau 
datang langsung ke salah satu Fair Trading Centres kami.
Jika penipuan ini berasal dari luar NSW atau dari luar 
negeri, Anda dapat melaporkannya melalui SCAMwatch. 
SCAMwatch adalah situs web yang dijalankan oleh 
Australian Competition and Consumer Commission 
(ACCC) dan menyediakan informasi bagi konsumen dan 
usaha kecil tentang cara mengetahui, menghindari dan 
melaporkan penipuan.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungilah 
www.scamwatch.com.au 
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