
PENIPUAN ASMARA HALAMAN 1

PENIPUAN ASMARA:  

Aplikasi kencan telah membantu menemukan koneksi dengan seseorang menjadi 

lebih mudah. Namun, sudah menjadi sifat alami dari internet, hal tersebut juga 

menciptakan peluang bagi para penipu.

Penipu asmara mengincar seseorang yang rentan dalam mencari cinta dan ini sulit 

dikenali. Kadang-kadang pelaku kejahatan ini akan menggunakan pesona palsu, 

tetapi dapat juga menggunakan identitas asli mereka untuk membuat ilusi 

hubungan romantis atau kedekatan untuk memanipulasi dan mencuri.

Kamu dapat melindungi diri dengan memahami sinyal peringatan dari FBI dan 

FTC, serta apa yang harus dilakukan selanjutnya.
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CARA  

Pelaku kriminal ini merupakan profesional - di AS, penipuan asmara mendapatkan lebih 
dari USD 300 juta pada tahun 2020 karena terlihat autentik, menarik, dan penyayang  - 
mereka bahkan bisa memiliki akun Instagram asli. Mereka mungkin terlihat polos, tetapi 
ada beberapa tanda apabila kejahatan sedang mengintai:

JIKA MEREKA DENGAN CEPAT MEMINTA KAMU UNTUK MENINGGALKAN
APLIKASI KENCAN UNTUK BERKOMUNIKASI SECARA LANGSUNG.
Ini bisa menjadi indikator bahwa mereka mencoba untuk menghapus jejak interaksi dan 
mendapatkan lebih banyak informasi pribadimu seperti nomor telepon, yang dapat 
menguntungkan penipu.

TERLIHAT TERLALU BAIK UNTUK MENJADI KENYATAAN.
Menunjukkan kasih sayang atau perhatian dengan sering dan berlebihan - disebut juga "love 
bombing" - adalah tanda bahaya. Seorang penipu ingin menjalin hubungan secepat mungkin, jadi 
waspadalah terhadap siapa pun yang mengatakan bahwa perkenalan denganmu adalah "takdir", 
membuat janji besar, dan bahkan melamar kamu ke jenjang pernikahan dengan sangat cepat.

JIKA MEREKA MENGHINDARI PERTEMUAN SECARA LANGSUNG.
Penipu sering membuat rencana dan membatalkan pada menit-menit terakhir karena keadaan 
yang tidak terduga dan seringkali serius. Alasan-alasan ini - seperti keadaan darurat medis atau 
keluarga, atau sesuatu yang menahan mereka di luar negeri - sering menjadi alasan mereka 
untuk meminta dukungan keuangan.

JIKA MEREKA MEMINTA INFORMASI PRIBADI.
Suatu hubungan tidak seharusnya saling membagikan paspor, SIM, nomor jaminan sosial, atau 
informasi lain apa pun yang dianggap pribadi.

JIKA MEREKA MENEMUKAN HAMBATAN ATAU TANTANGAN KEUANGAN.
Cari tahu siapa yang paling sering membayar tagihan saat makan malam merupakan satu hal, 
tetapi jika kamu ditarik ke dalam permasalahan atau kebutuhan keuangan pribadi seseorang, itu 
adalah hal yang perlu diwaspadai. Jika ini terjadi, terutama di awal percakapan, itu mungkin 
merupakan tanda penipuan yang lebih dalam.

BAHKAN PERTEMUAN SECARA LANGSUNG BUTUH KEWASPADAAN.
Beberapa penipu sebenarnya adalah orang yang terampil dan mahir mendapatkan kepercayaan 
dengan cepat. Individu ini mungkin memberikan gambaran kehidupan yang ideal di masa depan, 
tetapi biasanya mereka meminta akses keuangan kamu, sementara mereka menunggu waktu 
yang tepat untuk menghapus investasi atau urusan bisnis mereka.
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Selain mendapati penipu beraksi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 
mengendalikan keselamatanmu dan melindungi diri dari penipuan.
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CEK FOTO MEREKA.

 
  

 
 

HATI-HATI DENGAN APA YANG KAMU POSTING SECARA PUBLIK.

BAGAIMANA MELINDUNGI DIRI DARI PENIPUAN

Intuisi adalah penasehat terhebat kamu. Selalu gunakan penilaian terbaik 
kamu, dan jika ada yang tidak beres, blokir dan laporkan.

Penipu jarang menggunakan foto mereka sendiri, jadi pertimbangkan untuk 
menggunakan pencarian gambar terbalik demi melihat apakah foto profil 
mereka digunakan di tempat lain di internet.

Sama seperti saat kamu akan mengenal calon pasangan, kenali seseorang 
secara pribadi dengan mengajukan semua pertanyaan. Carilah fakta dan cerita 
yang tidak konsisten, atau jawaban yang tidak jelas untuk pertanyaan yang 
sangat spesifik.

Penipu dapat menggunakan informasi yang kamu bagikan di media sosial dan situs 
kencan untuk lebih memahami dan menargetkan kamu. Hindari berbagi detail pribadi 
tentang keluarga dan teman, alamat rumah atau kantor, ataupun rutinitas harian kamu.

FBI menyarankan untuk tidak pernah membagikan uang kepada seseorang 
yang kamu temui secara online, termasuk memberikan nomor kartu kredit, 
informasi rekening bank, transfer dana elektronik, nomor jaminan sosial, atau 
informasi pengenal pribadi lainnya.
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PERCAYA INSTINGMU.

AJUKAN PERTANYAAN.

YANG PALING PENTING, JANGAN KIRIM UANG.
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Tinder telah berinvestasi dalam membangun seperangkat fitur keamanan sehingga 
kamu dapat menyesuaikan perangkat keamanan kamu saat menggunakan aplikasi. 
Berikut adalah 5 fitur penangkal penipuan di Tinder (lihat semuanya di sini)

Jika seseorang yang mendekati kamu di Tinder meminta uang, harap segera laporkan. 
Untuk melaporkan match, buka kolom obrolan kamu dan pilih lencana pusat keamanan 
di sudut kanan atas. Pilih "laporkan", dan pilih alasan yang paling menggambarkan 
pengalaman kamu. Jika kamu terhubung dengan penipu, kemungkinan besar kamu akan 
memilih "profil palsu" sebagai alasan untuk melaporkannya. Tinder akan mengatasinya 
setelah itu. 

Menggunakan sistem ML canggih, Tinder bekerja untuk 
mengidentifikasi pola dan memblokir pelaku kejahatan sebelum 
mereka berinteraksi dengan siapapun.

Dalam pengaturan profil, kamu dapat memblokir kontak yang ada 
agar tidak melihat kamu (dan sebaliknya) jika kamu memiliki 
pengalaman buruk dengan seseorang, kamu juga didorong untuk 
melaporkan siapa pun yang kamu anggap penipu.

Pastikan match sesuai dengan apa yang mereka katakan. Di 
Tinder, cari tanda centang biru di profil match kamu untuk 
memastikan mereka terverifikasi.

Bagi mereka yang memiliki pengalaman negatif, fitur pelaporan 
memastikan suara mereka didengar, dan terlindungi dari para 
pelaku kejahatan.

Segera, manfaatkan kemitraan dengan Garbo untuk menjalankan 
pemeriksaan latar belakang pada match kamu.
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MANFAATKAN FITUR KEAMANAN TINDER KAMU

SUMBER DAYA TAMBAHAN

 
 

PERISAI MESIN PEMBELAJARAN YANG TAK TERLIHAT:
 

BLOKIR KONTAK:  
 

FITUR VERIFIKASI:
 

 
 

 
FITUR PELAPORAN:

 

 

GARBO: 

 

 
 

Jika kamu telah ditipu atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang penipuan asmara…
FBI: Pusat Pengaduan Kejahatan Internet
 FTC: Apa yang Kamu Perlu Ketahui Tentang Penipuan Asmara 

Keamanan Berkencan dari Tinder
Tips Pedoman Komunitas Tinder


