
Panduan praktik terbaik pedagang di 
sektor penerbangan untuk pembayaran 
yang aman dan pencegahan penipuan.

Setiap pedagang di sektor penerbangan yang menerima pemesanan 
online akan menghadapi risiko dan usaha penipuan. Sebagai bagian dari 
upaya kami dalam melindungi Anda dari penipuan, kami telah mengem-
bangkan serangkaian praktik terbaik untuk membantu agar Anda tidak 
menjadi target pelaku penipuan.

Daftarkan pelanggan dan buat database
Kumpulkan informasi pelanggan dan kelola database berisi perincian penting tentang pemesanan (nama, alamat email, 
alamat IP, nomor telepon, jumlah dan waktu transaksi, dsb.), atau pertimbangkan untuk memiliki 'daftar positif' (pelang-
gan prioritas tanpa riwayat penipuan) dan 'daftar hitam' (transaksi penipuan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan 
tolak bayar terkait penipuan terdahulu). Anda kemudian dapat memanfaatkan database ini untuk memantau dan 
menilai transaksi yang masuk guna mengurangi potensi insiden penipuan.

Verifikasikan transaksi dengan database
Transaksi dapat diperiksa secara manual oleh staf pemeriksaan penipuan maupun mesin perintah otomatis sebelum 
dan setelah pemesanan dilakukan atau pembayaran disetujui. Transaksi yang masuk dalam daftar hitam atau mencuri-
gakan dapat langsung ditolak maupun ditandai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, informasi tambahan harus 
dikumpulkan untuk mengevaluasi lebih lanjut tentang pemesanan yang mencurigakan. 

Kumpulkan informasi tambahan tentang pemesanan yang mencurigakan
Hati-hati jika telepon terputus, salah, atau tidak aktif. Pelaku penipuan cenderung menghindari pemberian kontak valid 
yang dapat dilacak. Jika Anda masih belum yakin dengan pemesanan, minta pelanggan untuk mengirimkan salinan 
paspor atau dokumen pengenal. Verifikasikan kembali dokumen pengenal saat check-in di bandara untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan dokumen pengenal yang digunakan saat memesan.

5 jenis pemesanan yang berisiko penipuan lebih tinggi

1. Pemesanan yang dilakukan kurang dari 12 jam sebelum penerbangan mungkin mengindikasikan 
    penipuan karena pelaku penipuan cenderung memanfaatkan singkatnya waktu pemesanan dengan 
    keberangkatan.
2. Pemesanan pihak ketiga terjadi saat pemilik rekening PayPal atau pemilik kartu (rekening tamu) bukan 
    salah satu dari individu yang melakukan perjalanan.
3. Penerbangan sekali jalan.
4. Pelajari informasi rute penerbangan saat memeriksa pemesanan dari lokasi asal/tujuan yang berisiko 
    penipuan tinggi. Misalnya, penerbangan ke bandara tertentu dapat dianggap berisiko saat dilakukan dari 
    bandara atau kawasan tertentu lainnya.
5. Catat pemesanan dari layanan email gratis, alamat email atau alamat IP yang mencurigakan, serta 
    negara keberangkatan atau kedatangan yang tidak sesuai.
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