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Ransomware-As-A-Services dan Bagaimana Cara untuk
Mencegahnya
Di era digitalisasi sekarang, dimana penggunaan teknologi yang semakin canggih, keamanan siber
(cyber security) sudah menjadi suatu hal yang krusial untuk dimiliki oleh organisasi / perusahaan hingga
individu. Terutama dalam berinteraksi secara online baik itu menggunakan email, social media, ataupun
platform lainnya. Meskipun kita memiliki Antivirus ataupun aplikasi pelindung lainnya, bukan berarti kita
100% aman dari ancaman / bahaya malware, seperti Ransomware. Perlindungan paling baik dari
ransomware berasal atau datang dari diri kita sendiri, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu
waspada.
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Ransomware merupakan jenis malware dimana pihak bersangkutan yang menjadi target dan datanya
diserang, akan dimintai sejumlah uang sebagai tebusan. Namun terkadang permasalahannya tidak sampai
disini saja, apabila target membayar tebusan, mereka kemungkinan bisa menjadi sasaran dari hacker-hacker
lain, karena dianggap sebagai easy target. Buruknya reputasi perusahaan, kendala dalam produktifitas,
kebocoran data, denda, serta adanya biaya investigasi juga menjadi kerugian lain yang dialami perusahaan
apabila sudah terserang / terinfeksi Ransomware.

Ransomware as a Service
Ransomware bisa menyerang siapa saja dan kapan saja,
baik individu maupun organisasi bisa menjadi targetnya.
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Kasus yang berkaitan dengan ransomware beragam dan terjadi di berbagai negara. Apabila melihat di
Indonesia sendiri, salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu bocornya data yang diduga dari Indonesia
EximBank ke dark web pada Maret 2021 lalu. Data yang bocor ini juga tidak bisa dibilang sedikit, dimana
diklaim memiliki lebih dari 20 GB data sensitif. Kemudian kasus lainnya, meskipun berasal dari luar negeri,
namun dampaknya sampai ke Indonesia adalah serangan ransomware REvil di Kaseya (perusahaan software
asal Amerika) beberapa waktu lalu. Terdapat beberapa perusahaan yang menjadi pelanggan dari Kaseya di
Indonesia yang menjadi target serangan Ransomware. Dimana software Antivirus yang dipakai perusahaan
tersebut mendeteksi adanya serangan yang muncul.

How to prevent it? Key and Tips
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What Xapiens can Help?
Di Xapiens, cyber security merupakan salah satu dari 5 pillar yang dimiliki. Ini karena Xapiens menyadari betapa
pentingnya keamanan siber untuk keberlangsungan bisnis serta semakin besarnya ancaman serangan siber.
Xapiens memiliki layanan cyber security bagi klien yang membutuhkan support ataupun mengalami kendala
dari sisi cyber security-nya. Layanan yang diberikan beragam, mulai dari penetration testing, konsultansi, dan
training/pelatihan cyber security bagi karyawan di perusahaan. Apabila perusahaan mengalami serangan siber
seperti Ransomware, Xapiens Cyber Security juga dapat memberikan bantuan mulai dari Incident Response,
Forensic Check, hingga Security Hardening.
Xapiens bekerja sama dengan partner yang bergerak di bidang cyber security untuk dapat memberikan
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Xapiens Cyber Security, perusahaan mendapatkan perlindungan dari segi IT Security dan OT security yang
dimiliki juga penanganan yang tepat mulai dari pencegahan, analisis, hingga implementasinya. Sekarang
pertanyaannya adalah apa yang bisa kami bantu untuk cyber security usaha anda?.
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silahkan hubungi (+62)21 2977 0900 atau email kami di Hello@xapiens.id.
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