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MUSLIM

Kepiawaian mencuri data kartu ATM ini, berbekal 
kecanggihan alat skimmer. Istilah formalnya yaitu card 

reader/writer. Alat ini bisa membaca data-data di pita magnetic 
(magnetic stripe) kartu, lalu menuliskannya lagi di plastik kartu 
yang baru. Benar, bagi para kriminal ATM, alat itu digunakan 
untuk menggandakan kartu. Kemampuannya bisa menyimpan 
data dalam jumlah besar, yang kemudian didownload di 
PC, via serial. Harganya sekitar $600-an. Besarnya, cuma 
segenggaman tangan.

Pita magnetik berfungsi layaknya pita pada kaset 
tape yang terbuat material ferromagnetic yang dapat 
dipakai untuk menyimpan data. Baik itu suara, gambar, 
atau bit-bit biner. Untuk kartu, ada tiga track data. 
Biasanya, hanya track satu dan dua saja yang dipakai. Track 
tiga, awalnya diperuntukkan untuk layanan tambahan 
(extended service). Hanya saja, karena layanan untuk 
track tiga tidak kunjung hadir, track ini ditinggalkan. 
Selain kartu ATM, pita magnetik bisa dijumpai pada kartu kredit. 
Kalau data pada pita sebuah kartu kredit diekstrak, misalnya 
menggunakan skimmer tadi, bisa dilihat informasi seperti 
contoh ini: 

INVESTIGASI

AWAS, ATM ANDA
RAWAN DIBOBOL!
Anda sering melakukan pengambilan uang 
melalui mesin ATM? Berhati-hatilah mulai 
sekarang. Kejahatan di ATM kini tidak lagi 
menggunakan cara-cara kekerasan. Kriminal 
ATM tidak perlu lagi merampok dan memaksa 
Anda untuk menyebutkan nomor PIN. Mereka 
melakukan kejahatannya dengansambil 
menonton teve di rumah pun bisa. Mau sambil 
tiduran, juga tidak masalah. Asalkan mereka 
bisa mendapatkan identitas kartu ATM Anda yang 
tertulis tak kasat mata pada pita magnetik kartu. 
Biasanya, pita magnetik ini terletak di belakang 
kartu Anda dan berwarna hitam.

Track1:
%B1111222233334444^LASTNAME/FIRSTNAME^9912101xxxxxxx?
Track2: ;1111222233334444=9912101xxxxxxx?

Karakter “% “di awal dan “?”, pada akhir track 
1, menunjukkan kode awal (start code) dan akhir kode 
(end-code). Huruf “B” menunjukkan format kode, yaitu 
“Bank Card”. Sedangkan, angka 1111222233334444, adalah 
nomor kartu. Tulisan “LASTNAME/FIRSTNAME” adalah 
nama pemilik kartu. Angka 9912 adalah tanggal kadaluarsa 
(expiration-date), yaitu Desember 1999 (12/99). Sementara 
itu, angka 101 dan seterusnya, adalah data-data khusus. 
Dengan data-data ini, kriminal kartu kredit sudah bisa 
melenggang berbelanja sana-sini.

Kartu ATM memiliki pengamanan tambahan, yaitu 
nomor PIN. Ini yang tidak dimiliki kartu kredit. Lantas, 
bagaimana PIN Anda bisa bocor? Tentang ini, Anda bisa 
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belajar dari modus kasus ditemukannya alat skimmer pada 
mesin ATM yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Para 
kriminal ATM sedikit “bermain” dengan alat tambahan yang 
disematkan pada mesin ATM. Alat itu tak lain adalah skimmer 
yang dimodi kasi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan 
nasabah. Skimmer dipasang pada tempat masuk kartu ATM. 
Penempatan skimmer dibuat sedemikian rupa, sehingga 
ketika kartu ATM dimasukkan, pita magnetik kartu bisa 
melewati skimmer. Dan, identitas kartu pun ada di tangan. 
Satu langkah berhasil dilalui.

Langkah kedua, kriminal ATM memasang kamera 
mini yang ditempatkan pada sisi-sisi box mesin ATM. Fungsi 
utama kamera itu adalah mengintai aktivitas nasabah dalam 
memasukkan informasi selama menggunakan ATM, termasuk 
nomor PIN, pada tombol-tombol yang ada. 

Kamera akan dilatakkan pada posisi yang strategis 
dalam pengintaian. Salah satunya adalah kotak brosur 
penawaran yang mungkin ada di kanan kiri Anda. Kamera 
ditempatkan di sana dan dibuat lubang kecil untuk mengintai. 
Dan, saat Anda mengisikan nomor PIN, aktivitas Anda ini 
terekam. Yup, langkah kedua bagi kriminal ATM selesai.
Data yang diambil dari pita magnetik kartu ATM Anda dan 
nomor PIN yang disadap melalui kamera pengintai tadi, 
menjadi bekal bagi kriminal untuk melakukan penggandaan 
kartu. Mereka tinggal menyiapkan kartu yang masih kosong 
datanya, dan memasukkan data Anda ke dalam kartu itu. Dan, 
selesailah tugas kriminal ATM. Mereka bisa menghabiskan 
uang Anda kapanpun dan di manapun.

Hanya saja, sekarang juga ditemukan alat skimmer 
yang bisa membaca data kartu ATM Anda, sekaligus nomor 
PIN-nya. Jadi, hanya dengan sekali Anda bertransaksi, data 
Anda bisa langsung tercuri. Kasus ini diduga pernah terjadi 
di mesin ATM Bank Mandiri di Top 100 Penuin dan Mall BCS. 

Sebagai tips buat Anda, berikut ini ada beberapa saran 
untuk pengambilan uang di ATM:

1. Lihat  sekeliling ruang ATM. Jika ada hal-hal yang 
mencurigakan, seperti kamera tersembunyi, sebaiknya pindah 
ke ATM lain. Tentunya, ini bukan kamera resmi milik bank. 
Kamera resmi ATM, selalu dipasang di atas bagian belakang 
atau agak menyamping pada mesin ATM. Ini berfungsi 
untuk memotret wajah pengguna ATM. Kalau ada kamera 
yang posisinya berbeda, Anda harus lebih hati-hati. Jangan-
jangan, itu digunakan untuk melihat pergerakan jari Anda 
saat menekan nomor PIN.

2. Setelah melakukan transaksi ATM  (kartu ATM sudah 
keluar), biasakan memasukkan kembali kartu Anda ke dalam 
mesin ATM.  Kemudian, masukkan PIN yang acak (salah), dan 
tekan cancel (batal). Lakukan 2 - 3 kali untuk lebih amannya. 
Teknologi yang dipakai untuk pencurian  identitas (nomor 
PIN), biasanya hanya merekam transaksi terakhir dari mesin 
ATM. Termasuk, saat memasukkan nomor pin.  Jadi, karena 
pada transaksi terakhir tersebut Anda memasukkan nomor 
pin yang salah, otomatis kartu ATM tidak bisa di-hack.

Segera blokir kartu ATM melalui kantor bank Anda, 
apabila merasa telah melakukan transaksi di ATM yang 
terdapat alat tambahan. Dan, hubungi kantor cabang terdekat 
untuk mengganti kartu ATM Anda. (Ilham/berbagai sumber)

INVESTIGASI

Penambahan skimmer pada slot kartu di mesin ATM.

Penempatan kamera pada kotak brosur.

Penempatan kamera disesuaikan agar pandangan dapat 
menjangkau ke arah tombol dan layar.

Komponen kamera pengintai.
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