
1   Cara kejahatan internet akhir-akhir ini adalah dengan cara mendapat ID dan password orang lain dan 
  menyamar sebagai pemiliknya. 
  Contoh 1: Membeli peralatan listrik atau kamera digital yang berharga di internet. 
  Contoh 2: Mengakses situs bank internet secara ilegal dan transfer uang ke rekening yang lain atau      
                   mengambil uang dari rekening. 
     Organisasi kriminal yang berbuat kejahatan seperti ini sering mengajak orang asing seperti mahasiswa  
dengan mengatakan “Kamu bisa mendapat duit dengan mudah.” 
  Contoh 1: Anda disuruh menerima barang-barang atau mengambil uang dari rekening bank. 
  Contoh 2: Anda disuruh membuka rekening bank atau membuat buku tabungan dan kartu ATM.  
     Setelah itu organisasi kriminal menerima uang, barang-barang, buku tabungan bank atau kartu ATM      
  dan membayar imbalan kepada Anda. 
     Akibatnya Anda juga berbuat kejahatan dengan cara-cara seperti ini. 
2   Kasus-kasus yang mengakibatkan Anda berbuat kejahatan. 
 (1)   Berperan penerima barang-barang. 
         Menerima barang-barang yang dikirim dengan menyamar sebagai penerima asli dan transfer itu 
      ke tempat di mana ditunjuk oleh penjahat. 

Kepolisian Okayama 

Jangan terlibat dalam kejahatan cyber. 
～ Ada udang di balik batu. ～ 

(2)   Berperan pengambil uang dari rekening bank. 
        Mengambil uang dengan memakai kartu ATM orang lain. 

(3)   Jual-beli atau serah terima rekening bank dan kartu ATM. 
    Menjual atau membeli rekening bank dan katru ATM atau serah terima rekening dengan gratis. 

   Jangan tertipu dengan ajakan-ajakan seperti “Kamu bisa mendapat duit dengan mudah.”, “Hanya 
ambil uang dari rekening.”, “Hanya bikin rekening.” dan lain-lain. Mungkin Anda terlibat dalam 
kejahatan tanpa disadari. Ada udang di balik batu. 

1   Penjahat 
membeli 
barang-barang 
dengan ID dan 
password orang 
lain. 

1   Penjahat 
menyuruh 
menyerahkan  
rekening bank. 

1   Penjahat 
transfer uang ke 
rekening tertentu 
dengan ID dan 
password orang 
lain. 
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3   Menyerahkan uang yang dikeluarkan dari rekening kepada penjahat. 

2   Yang diajak 
oleh penjahat 
menerima 
barang-barang. 

3   Mengirim barang-barang ke tempat yang ditunjuk atau 
  langsung menyerahkannya kepada penjahat. 

2   Yang diajak 
mengambil uang 
dengan kartu ATM 
yang diserahkan 
sebelumnya. 

2   Yang diajak membuka 
rekening dan membuat 
buku tabungan dan 
kartu ATM. 

3   Menyerahkan buku tabungan atau 
kartu ATM kepada penjahat. 
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