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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang saat ini mempengaruhi kehidupan 

masyarakat global adalah teknologi informasi berupa internet. Internet pada 

mulanya hanya di kembangkan untuk kepentingan militer, riset dan 

pendidikan, terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan umat 

manusia. Saat ini, internet membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. 

Masyarakat tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang 

dahulu ditetapkan sangat rigid. Masyarakat baru dengan kebebasan 

beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna. Namun, di balik 

kegemerlapan itu internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru, di 

antaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk cyber crime.
1 

Telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan cyber law (hukum 

siber). Istilah ini sering digunakan untuk hukum yang terkait dengan 

pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu juga ada istilah lain seperti, 

hukum teknologi informasi (Law of Information Technology) dan hukum 

dunia maya (virtual world law). 

Cyber law ini bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang terdahulu 

antara lain: HAKI, hukum perdata, hukum perdata internasional dan hukum 

internasional. Hal ini mengingat ruang lingkup cyber law yang cukup luas. 

Karena saat ini perkembangan transaksi on line (e-commerce) dan program e-

government pada 9 Juni 2003 pasca USA E-Government Act 2002 Public Law 

semakin pesat.
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 Endah Lestari. Tinjauan Yuridis Kartu Kredit Di Indonesia. Jurnal 2012. Surabaya; Universitas 

Narotama Surabaya. Hlm 1.  
2
Ridhokudik. Artikel Tentang CyberLaw dalam http://ridhosukamusik.blogspot.co.id/ 2010/10/ 

artikel-tentang-cyber-law.html diakses pada hari kamis 15 September 2016  pukul 13.00 WIB.   

http://artikel-tentang-cyber-law.html/
http://artikel-tentang-cyber-law.html/


2 

 

 

 

Ruang lingkup yang cukup luas dan tanpa batas perlu sebuah produk 

hukum yang mampu untuk melingkupi semua aspek cyber law. Dalam hukum 

internasional ada 3 jenis yuridiksi yaitu : yuridiksi untuk menetapkan undang-

undang (the jurisdiction to prescribe), yuridiksi untuk penegakan hukum 

(thejurisdiction to enforce) dan yuridiksi untuk menuntut (the jurisdiction to 

adjudicate). Dalam the jurisdiction to adjudicate ada beberapa asas yang harus 

dipertimbangkan ketika menggunakan yuridiksi ini antara lain:
3
 

1. Asas Subjective Territoriality 

Keberlakuan hukum berdasarkan tempat perbuatan dan penyelesaian 

tindak pidana dilakukan di Negara lain. 

2. Asas Objective Territoriality 

Hukum yang berlaku adalah dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan 

memberikan dampak kerugian bagi Negara yang bersangkutan. 

3. Asas Nationality 

hukum berlaku berdasarkan kewarganeraan pelaku. 

4. Asas Passive Nationality 

Hukum berlaku berdasarkan kewarganeraan korban. 

5. Asas Protective Principle 

Berlakunya berdasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi 

kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. 

6. Asas Universality 

Asas ini diberlakukan untuk lintas Negara terhadap kejahatan yang 

dianggap sangat serius seprti pembajakan dan terorisme (crimes against 

humanity). 

Hukum pidana merupakan suatu peraturan yang menentukan segala 

perbuatan apapun yang di larang dan termasuk dalam kategori tindak pidana 

atau kriminal, serta menentukan sebuah hukuman yang pantas bagi pelakunya 
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sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu 

negara. 

Pendapat dari Sudarsono, menurut prinsip yang berlaku Hukum 

Pidana didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengatur tentang kejahatan 

dan semua pelanggaran terhadap aspek kepentingan umum serta akibat dari 

perbuatan yang dilakukan akan diancam dengan pidana yang merupakan 

merupakan bentuk hukuman yang bersifat penderitaan. 

Sumber dari hukum pidana sendiri dikategorikan atas sumber hukum 

secara tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di negara  Indonesia 

belum memiliki adanya Kitab Undang-Undang yang secara khusus menangani 

masalah hukum pidana, sehingga keberadaan dari peraturan atau Undang-

Undang tersebut sangatlah diperlukan. Saat ini Indonesia hanya menggunakan 

Undang-Undang warisan dari penjajah belanda untuk menentukan hukuman 

dari tindak pidana yang ada. 

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan 

istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-

kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi menurut beliau 

istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda 

nawawi Arief istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan 

konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena 

istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.  

Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, 

tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan 

sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka 

perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan 

cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk 

undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-

undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai 
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strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan 

istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.
4
 

Perkembangan jaman melahirkan kejahatan baru di bidang teknologi 

informasi, faktor yang mempengaruhi diantaranya;
5
Pertama dari segi teknis, 

tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi (teknologi informasi) 

berdampak negatif bagi perkembangan masyarakat. Berhasilnya teknologi 

tersebut menghilangkan batas wilayah negara menjadikan dunia ini menjadi 

begitu sempit keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang 

lain memudahkan bagi si pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. 

Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih 

kuat daripada yang lain. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang 

tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. 

Kedua, faktor sosio ekonomi, cybercrime merupakan produk ekonomi. 

Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah 

keamanan jaringan (security network). Kemanan jaringan merupakan isu 

global yang digulirkan berbarengan dengan internet. Sebagai komoditi 

ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat 

keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan 

ekonomi dunia. Lihat saja pengalaman kita pada saat memasuki tahun 2000. 

Isu virus Y2K yang akan menghilangkan (menghapuskan) data dan informasi 

ternyata tidak pernah terjadi. Hal ini tentu saja menguatirkan dunia perbankan 

dan pasar modal. Berbondong-bondonglah para penyediasa jasa tersebut untuk 

memberikan jaminan keamanan bahwa data dan informasi yang ada telah 

terbebas dari Y2K 

Dalam perspektif hukum, cybercrime ini bukan merupakan kejahatan 

yang baru. Hanya media yang kemudian dikembangkan oleh para pelaku. 
                                                           
4
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Konsep dari tindak pidana tersebut juga tidak mengalami perkembangan, 

hanya caranya sana yang sedikit berbeda. 

Demikian dengan isu kemanan jaringan yang kemudian dijadikan 

jawaban oleh para produsen (Amerika). Dalam berbagai kesempatan, 

keamanan jaringan merupakan pencegah terjadinya cybercrime. Pengalaman 

dari negara berkembang seperti Filipina misalnya. Negara tersebut secara 

teknologi boleh dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan negara 

Singapura. Namun dalam menyikapi cybercrime, negara tersebut jauh lebih 

siap melalui undang-undang yang begitu tegas untuk mencegah terjadinya 

cybercrime. 

Semakin majunya teknologi perbankan di Indonesia, pembayaran 

menggunakan kartu kredit makin marak digunakan untuk berbelanja di toko 

online, hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam 

melakukan transaksi, pembelian barang di merchant yang di tunjuk dan 

bekerja sama dengan pihak penerbit kartu kredit. Alat pembayaran melalui 

kartu kredit ini menjadi primadona di masyarakat, berdasarkan Laporan 

Sistem Uang Bank Indonesia tahun 2010 jumlah pemegan kartu kredit di 

Indonesia sudah mencapai 12 juta kartu yang beredar dari total 20 penerbit. 

Salah satu kejahatan cybercrime dengan menggunakan kartu kredit 

ialah carding. Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan teknologi 

informasi yang berbasis di Texas – AS , Indonesia memiliki carder terbanyak 

kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20 persen transaksi melalui internet 

dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs belanja online 

yang memblokir IP atau internet protocol (alamat komputer internet) asal 

Indonesia.  

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu 

kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data 

di internet. Sebutan pelakunya adalah Carder. Sebutan lain untuk kejahatan 

jenis ini adalah cyberfroud alias penipuan di dunia maya. Sifat carding secara 

umum adalah non-violence  kekacauan  yang ditimbulkan tidak terlihat secara 
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langsung, tapi dampak yang di timbulkan bisa sangat besar. Karena carding 

merupakan salah satu dari kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya. 

Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk 

belanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu 

pelaku (carder) sudah mencuri no rekening dari korban.
6 

Sistem pembuktian terutama yang menyangkut elemen penting dari 

alat bukti Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c) masih belum mengakui data 

komputer sebagai bagian karena sifatnya yang digital. Padahal dalam kasus 

cybercrime data elektronik seringkali menjadi barang bukti. 

Dari uraian di atas menarik minat penulis untuk membuat tesis 

mengenai tindak pidana carding yang tergolong kejahatan dunia maya dengan 

judul TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP CARDING SEBAGAI 

SALAH SATU CYBERCRIME. 

 

A. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini agar mengerucut 

dan tidak melebar pada permasalahan lain ialah; 

1. Bagaimana Profil tindak pidana carding dalam hukum pidana 

cybercrime? 

2. Bagaimana penanggulangan tindak kejahatan carding? 

3. Model penegak hukum dalam menangkap pelaku carding?  

 

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Mengetahui dan Mendiskripsikan Profil Carding dalam Hukum 

Pidana cybercrime. 

                                                           
6
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15.00 WIB. 

http://archive.html/
http://archive.html/


7 

 

 

 

2. Mengetahui Langkah Penanggulangan Tindak Kejahatan Carding 

Secara Represif maupun Preventif. 

3. Mengetahui Hambatan Penegak Hukum dalam Menangkap Pelaku 

Carding 

 

 

C. Manfaat dari Penulisan ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis  

a) Bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan hukum 

pidana yang berlaku di Indonesia ketika di hadapkan pada 

tindak kejahatan dunia maya dalam skala Internasional. 

b) Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang 

kebijakan hukum cyber di Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan bagi praktisi, yaitu para penegak hukum, 

perbankan, penyedia layanan internet, toko online dalam 

mengantisipasi tindak kejahatan carding. 

 

D. Landasan Teori  

Negara Indonesia berdasar atas hukum, secara konstitusional hal ini 

terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia 

berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Penegasan 

disini juga terdapat amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan 

kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. 

Penegasan konstitusional sebagaimana tersebut di atas belumlah 

cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum di bawahnya. 

Frans Magnis mengemukakan, ada 4 (empat) syarat atau ciri penting negara 

hukum yang mempunyai hubungan pertautan yang pertama, adanya asas 
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legalitas, yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum 

yang berlaku dalam undang-undang, yang kedua, kebebasan dan kemandirian 

kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan 

keadilan, yang ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia, yang terakhir adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi.
7 

Lawrence W. Friedmen mengatakan bahwa sistem hukum bukan 

hanya “Rules” dan ”regulations”, tapi juga struktur, institusi, dan proses 

yang hidup dalam sistem.
8
 Dengan demikian, anggota masyarakat sebagai 

subjek sekaligus sasaran aturan hukum, memiliki peran yang sangat penting 

sebagaimana terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”.  

Hukum rasional menurut Weber mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, 

pertama, aturan hukum memiliki kualitas normatif yang umum dan kurang 

lebih abstrak. Kedua, hukum modern adalah hukum positif, hasil keputusan 

yang diambil secara sadar. Ketiga, hukum modern diperkuat oleh kekuasaan 

yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan dengan 

sengaja yang dikaitkan dengan aturan hukum dan dapat diberlakukan melalui 

pengadilan jika terjadi pelanggaran.
9
 

Sementara menurut Marc Galanter, hukum modern mempunyai 

karakteristik, pertama, hukum uniform, yakni terdiri dari peraturan yang 

uniform dan tidak berbeda pula dengan penerapannya. Kedua, hukum 

transaksional, yakni sistem hukum lebih cenderung untuk membagi hak dan 

kewajiban yang timbul dari transaksi para pihak yang bersangkutan. Ketiga, 

                                                           
7
 Frans Magnis Suseno. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1991. 

Jakarta: Gramedia. Hal 298-301.  
8
 Lawrence W. Friedmen. American Law: An invaluable Guide to the many faces of the law, and 

how it affects our daily lives. 1984. New York: W.W. Norton & Company. Hal 1-8. 
9
 Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Perkembangan Hukum Modern dan 

Rasional: Sosioogi Hukum Max Weber dalam Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks 

Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, Hal 368-369. 
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hukum universal, yakni cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan 

contoh tentang suatu patokan yang sahih bagi penerapannya secara umum.
10

 

Satjipto Rahardjo mengemukakan, munculnya hukum modern 

mengubah peta tatanan masyarakat yang lama, semua tatanan yang ada 

sebelumnya seperti hukum kebiasaan akan kehabisan ruang gerak. Kehadiran 

hukum modern sekaligus menempatkannya dalam posisi cukup sulit yaitu 

berada di persimpangan, sebelum munculnya hukum modern, hukum hanya 

berurusan dengan perburuan keadilan.
11 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, pidana materiil, 

hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.
12

 Menurut Herber L. 

Parker, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, terdapat dua 

model sistem peradilan pidana yang sama-sama mengandung sistem nilai 

yang berbeda, satu sama lain saling bersaing untuk mendapatkan skala 

prioritas dalam pengoperasiannya.
13 

Kaidah larangan dan kaidah perintah merupakan kaidah hukum pidana 

yang menjadi tulang kerangka atau penyangga bagi nilai-nilai tertentu yang 

dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama yang ingin diwujudkan, 

dipertahankan dan dilestarikan. Formulasi redaksional yang memuat kaidah 

perintah untuk melakukan perbuatan tertentu dalam pengertian teknis hukum 

pidana disebut sebagai rumusan delik atau rumusan tindak pidana.
14 

Di dalam KUHP, ketentuan yang menganut tentang perlindungan 

korban kejahatan melalui penggantian kerugian terdapat pada Pasal 14c 

KUHP yang menyatakan “dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, 

                                                           
10

Ibid. Hal 147-149. 
11

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah 

University Press, Surakarta, 2004, Hal 66. 
12

 Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, 2014, 

Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 29. 
13

 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, 

2008, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 138. 
14

Natangsa Surbakti, Op Cit . Hal 33. 
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maka hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk 

mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak 

pidana yang dilakukan”. 

Aturan hukum adalah aturan tertentu dari sistem norma, sistem norma 

merupakan alat sosial yang secara sadar diwujudkan dalam perbuatan. Norma 

menggambarkan subfeksifitas, konsepsi internal yang dipegang oleh 

masyarakat, menerapkan bagaimana menggambarkan orang-orang dalam 

kelompok tertentu. 

Perkembangan dunia teknologi khususnya pada saat ini telah 

mengalami kemajuan yang luar biasa pesat. Kemajuan yang sangat pesat 

tersebut tentu akan berdampak pada perubahan sosial masyarakat. Menurut 

Thorstein Veblen, perilaku manusia mencerminkan perkembangan teknologi 

dan ekonominya.
15

 Internet sebagai media penjualan dan promosi diakui 

mempunyai andil yang cukup besar dalam jaman sekarang yang serba instan. 

Mekanisme jual beli yang sedemikian rupa, menyebabkan online shop 

menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan. Pelaku carder kebanyakan 

melakukan tindak pidana carding dengan membuat kelompok, langkah 

mereka berkomunikasi menggunakan media sosial contohnya facebook. 

Fenomena ini dapat ditarik teori dari Putnam tentang Modal Sosial (jaringan, 

kepercayaan). 

Menurut Putnam teori Modal Sosial adalah bagian dari kehidupan 

sosial yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk 

mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama inilah yang membuat pelaku 

mempunyai keberanian secara psikologis untuk mendorong dirinya 

melakukan tindak pidana carding.16 

                                                           
15 Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2002, hal 229. 

16 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa, 

2012, hal 79. 
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Penelitian Leo memaparkan naiknya kasus carding setelah maraknya 

pembayaran dengan model kartu kredit, dengan kemudahan yang ditawarkan 

oleh bank ternyata juga menjadi pedang bermata dua, di satu sisi konsumen di 

mudahkan melakukan transaksi jual beli, di sisi lain konsumen rawan kartu 

kredit di pergunakan orang lain secara illegal.17 

Hal yang senada juga di paparkan oleh Septian Adi Nugroho, yang 

menyoroti tentang maraknya kasus carding di kampusnya, dengan bermodal 

komunitas kampus dan jaringan internet yang disediakan gratis dari kampus, 

para carder beraksi dengan nilai transaksi mencapai jutaan rupiah dalam 

sekali beraksi.
18

  

Adapun penulis mempunyai kerangka berfikir yang disajikan dalam 

bentuk flow chart sebagai berikut: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tindak pidana carding pada umumnya memanfaatkan kelemahan 

sistem dalam suatu website, kelemahan inilah yang dipakai untuk dapat 

masuk untuk mencuri data konsumen online shop yang tersimpan dalam 

                                                           
17 Leo T. Panjaitan, Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2102, hal 43. 

18 Septian Adi Nugroho, Carding dalam Dunia Mayantara, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2011, hal 14. 
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database website tersebut. Suatu website biasanya tersimpan ratusan hingga 

ribuan data dari konsumen online shop tersebut, mulai dari nama hingga 

password kartu kredit mereka.  

Para carder biasanya memanfaatkan kelemahan keamanan suatu 

website dengan membuat spam, spam di sini berbentuk halaman palsu 

(Scam page) yang mana digunakan untuk mengecoh konsumen, ketika 

sudah login dan memasukan data konsumen, maka spam inilah yang 

berfungsi untuk merekam aktifitas konsumen saat mengakses website online 

shop, sehingga ketika konsumen melakukan transaksi yang seolah-olah itu 

adalah halaman pembayaran, tapi ternyata yang diaksesnya adalah halaman 

palsu (Scam Page). Apabila konsumen tidak menyadari scam page ini maka 

bisa dipastikan kartu kreditnya rentan terkena transaksi gelap. Scam page ini 

tidak hanya digunakan dalam online shop saja, mulai scam page universitas 

untuk memasukan nilai dan input kartu rencana studi hingga mobile banking 

dan website pemerintahan. 

Kartu Kredit terdiri atas nomor kartu, tahun berlaku kartu, jenis kartu, 

nomor keamanan dan pita hitam serta logo visa dan master card yang 

menerbitkan. Semua unsur kartu kredit ini berkaitan, karena sangat kuatnya 

keamanan yang diterapkan oleh penerbit kartu kredit. Karena sangat 

ketatnya keamanan kartu kredit, maka carder biasanya memerlukan aplikasi 

pihak ketiga untuk melakukan cek pada kartu kredit dan membuat akses 

kartu kredit seolah-oleh diakses pemiliknya. Alat cek tersebut bervariasi, 

yang pada umumnya digunakan Paypal Valid Checker, Paypal dikenal 

merupakan sistem pembayaran internasional yang sangat valid dalam 

melakukan cek kartu kredit, apabila kartu kredit itu valid, maka akan segera 

digunakan oleh carder untuk beraksi, website untuk berbelanja para carder 

ini paling banyak adalah amazon.uk dan ebay.com. Data dari BBC yang 

dikutip oleh detik.com mencatat ribuan transaksi dengan alamat tujuan 

negara Indonesia menempati kedua paling banyak setelah Ukraina. 
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Pengiriman barang dari website internasional amazon.uk biasanya 

memerlukan pihak ketiga, pengiriman pihak ketiga ini banyak ditawarkan 

mulai dari Vistaprint hingga DHL. Apabila barang sudah berada di pihak 

ke-3 belum bisa dipastikan barang pesanan carder itu datang sesuai alamat, 

karena ketika masuk ke Indonesia, masih diperiksa oleh bea cukai, saat 

barang sudah berada di bea cukai, maka carder tersebut harus menebus 

pajak atas barang tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 

setelah selesai ditebus maka barang bisa di kirim melalui PT.POS Indonesia. 

Keamanan carder dalam melakukan carding pun patut di juluki 

keamanan unik, karena dalam melindungi identitasnya, para carder 

menggunakan komputer warung internet (warnet), karena memang 

kebanyakan pengelola warnet selalu membersihkan chache dan web history 

dalam komputer tersebut, sehingga aktifitas para carder sulit untuk dilacak. 

Serta digunakan VPN, untuk menutupi dan memanipulasi IP Address yang 

digunakan.  

Ketika barang sudah berada di tangan carder, biasanya diperjual 

belikan dengan patokan setengah harga dari yang sebenarnya.  Pemilik kartu 

kredit yang menjadi korban carder mendapat nota barang yang sudah 

dikirimkan dan harus dibayar per bulannya di merchandt penerbit. 

Kebanyakan, laporan korban carding ini hanya berada di meja kepolisian, 

karena sulitnya kendala dalam melacak kejahatan cyber carding. 

Edy O.S Hiariej memaparkan, tindak kejahatan yang belum bisa 

dilacak namun nyata dan meresahkan tapi tak tersentuh oleh penegak 

hukum, merupakan tindak pidana sebenarnya.19 

 

E. Metode Penelitian 

                                                           
19 Edy O.S Hiariej, Peradilan Mayantara dan Implementasi Hukumnya, Jogjakarta: Genta Publishing. 2010. 

Hal 22. 
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Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang 

ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, 

disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus 

penelitian selalu diarahkan pada pengembangan ilmu yang sudah ada.
20

 

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan 

metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan 

pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.
21 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk 

memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, 

mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara 

mengumpulkan, menyusun serta mengiterpretasikan kata-kata yang sesuai 

dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. 

 

 

F. Metode Pendekatan  

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hokum 

normative empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada 

dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif 

dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian 

normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif 

(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam suatu masyarakat. 

 

                                                           
20

 AbdulKadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. 

Hlm 57. 
21

 Muhammad Nazir, Metode Penilitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985. Hal 1.  
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G. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini diterapkan pendekatan penelitian kualitatif karena 

penelitiannya dilakukan pada objek alamiah, tidak dimanipulasi oleh peniliti 

dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. Pelaksanaan 

penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal dan 

menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau 

penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. 

 

H. Data dan Sumber Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan 

pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini 

tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data dan 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil riset lapangan 

dengan cara wawancara, melihat dan mengamati yang 

berkaitan dengan tindak pidana carding. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan 

carding. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum 

Primer yang terdiri dari; 

1. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan 

pengaturan tindak pidana carding, transaksi elektronik, 

yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan tindak pidana carding antara lain; 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

c) Undang-Undang No. 11 tahun 2008;  
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d) Putusan Pengadilan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, 

hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. 

Bahan hukum sekunder yaitu; bahan-bahan yang erat 

kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer.  

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

antara lain data print out internet, majalah, ensiklopedia, 

jurnal.  

 

I. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Untuk memperjelas penelitian, maka subjek penelitian berfokus 

pada pelaku, korban, dan penegak hukum dalam hal ini adalah 

polisi unit cyber crime. 

2. Objek Penelitian  

Guna mempermudah penelitian ini maka, Objek penelitian 

dilakukan di Surakarta, Jogjakarta dan Semarang. Mengingat 

sesuai grafik, angka carding di kota tersebut cukup untuk 

dilakukan penelitian ini. Serta jarak kediaman penulis tidak 

terlalu jauh dengan objek penelitian.  

 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara 

yaitu (a)studi kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner. 

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan empiris 

normative, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, maka dalam 
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mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan 

dengan carding. Pada pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 

yang sebelumnya telah menyusun daftar pertanyaan yang mendalam, 

merupakan teknik untuk menjaring data primer yang diperlukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara 5W+1H. Narasumber dipilih dengan 

kemampuan yang mumpuni dan berpengalaman melakukan carding. Adapun 

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ibu Rini Nugroho korban carder dari Jogjakarta, sudah melakukan 

laporan ke kepolisian dan laporan nya masih dalam penyelidikan. 

2. Carder Blackhat (nama samaran) pelaku carding yang berpengalaman 

dari 2004 akhir, prestasi terakhir meretas web online shop. 

3. Unit Cyber Crime Yogyakarta dan Semarang. 

 

K. Sistematika Penulisan 

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas 

dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan 

dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain; 

Bab I Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang 

berisikan tentang; latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

sistematika penulisan.  

Bab II mengkaji lebih dalam mengenai tinjuan pustaka, adapun kajian 

pustaka yang disajikan mengenai kebijakan kriminal di Indonesia, kebijakan 

hukum pidana , Cybercrime pra dan pasca lahirnya Undang-Undang No. 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan antara lain ,profil tindak pidana 

carding dalam hukum pidana cybercrime, penanggulangan tindak kejahatan 

carding, hambatan penegak hukum dalam menangkap pelaku carding.  

Bab IV yang berisikan penutup tentang kesimpulan dan saran.  


