
Panduan pedagang di sektor hotel 
untuk pemesanan online yang aman.

Setiap pedagang di sektor hotel yang menerima pemesanan online akan 
menghadapi risiko serta tantangan usaha penipuan, dan kami siap 
membantu agar transaksi online Anda lebih aman. Berikut adalah sejum-
lah tips untuk membantu Anda mendeteksi secara lebih baik dan meng-
hindari penipuan secara lebih efektif.

5 pemesanan yang berisiko lebih tinggi terhadap penipuan.
Pastikan untuk memeriksa pemesanan dengan karakteristik berikut.

1. Pelaku penipuan cenderung memanfaatkan singkatnya waktu dengan meminta check in pada hari 
    yang sama atau dalam waktu singkat, yakni kurang dari 4 hari sejak tanggal pemesanan.
2. Pemesanan pihak ketiga cenderung lebih berisiko karena pemilik Rekening PayPal atau pemilik kartu 
    bukan bagian dari individu yang melakukan perjalanan.
3. Identifikasikan negara dan alamat IP asal yang memiliki risiko terbesar.
4. Pemesanan bernilai besar dapat meningkatkan risiko Anda terhadap penipuan.
5. Hati-hati dengan pemesanan dari alamat email gratis atau yang mencurigakan, maupun alamat IP dan 
    alamat penagihan yang tidak sesuai.

Tips pencegahan penipuan yang perlu dipertimbangkan

Atur jangka waktu minimum untuk check-in
Tetapkan jangka waktu minimum sejak tanggal pemesanan hingga tanggal check-in agar Anda memiliki 
cukup waktu untuk memverifikasi pemesanan, serta mencegah pemesanan dalam jangka waktu singkat.

Kumpulkan dan simpan perincian pemesanan
Kumpulkan informasi pemesanan dan kelola database berisi perincian penting tentang pemesanan 
(nama, alamat email, alamat IP, nomor telepon, jumlah dan waktu transaksi, dsb.). Anda dapat menyim-
pan 'daftar positif' (pengunjung prioritas tanpa riwayat penipuan) dan 'daftar hitam' (transaksi penipuan 
yang telah diidentifikasi sebelumnya dan tolak bayar terkait penipuan terdahulu) untuk memudahkan 
identifikasi mendatang.
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Verifikasikan pemesanan
Anda dapat memverifikasi pemesanan yang masuk dengan daftar secara manual atau menggunakan 
sistem otomatis guna menandai transaksi mencurigakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perlu diketahui 
bahwa jika Anda mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang pelanggan, Anda harus memastikan 
kepatuhan terhadap semua undang-undang perlindungan dan privasi data yang berlaku.

Konfirmasikan perincian dengan pelanggan
Jika pemesanan tampak mencurigakan, hubungi pelanggan melalui telepon atau email untuk memveri-
fikasi informasi. Hati-hati jika nomor telepon terputus, salah, atau tidak aktif. Jika pemesanan yang bersi-
fat menipu telah terjadi, biasanya Anda tidak dapat menghubungi kontak yang disebutkan pelanggan. Jika 
Anda masih belum yakin dengan pemesanan, minta pelanggan untuk mengirimkan salinan paspor agar 
dapat memverifikasi identitasnya. Kemungkinan pelaku penipuan mendapatkan informasi ini akan sangat 
kecil.
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