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iCloud

Teknologi Cloud

iCloud
iCloud merupakan layanan komputasi awan
terbaru yang dipublikasikan oleh Apple Inc.
dalam acara Apple Worldwide Developers
Conference (WWDC) yang diadakan tanggal 6
Juni 2011 di San Fransisco.
iCloud memungkinkan para penggunanya untuk
mensinkronisasi data seperti foto, musik, dan
dokumen ke dalam iPhone, iPad, iPod Touch,
Mac dan komputer secara otomatis pada waktu
yang bersamaan. Sehingga pengguna dapat
mengaksesnya dimana saja dan kapan saja
tanpa perlu mem-back up data secara manual.
iCloud merupakan bentuk pengembangan dari
trend teknologi terbaru dibidang jaringan yaitu
komputasi awan (Inggris:cloud computing).
iCloud bekerja pada perangkat yang memiliki
sistem operasi Mac OS X, iOS dan Microsoft
Windows terbaru yaitu Windows Vista dan
Windows 7 .

Sejarah iCloud
iCloud merupakan pengembangan dari layanan komputasi awan
yang telah disediakan Apple sebelumnya yaitu:
iTools pada tahun 2000,
● Mac pada tahun 2002,
● MobileMe pada tahun 2008.
●

Dan Steve Jobs, CEO Apple, dalam Apple Worldwide Developers
Conference 2011 telah menyatakan bahwa iCloud akan
menggantikan layanan MobileMe yang telah dikeluarkan Apple
sebelumnya
Dalam kesempatan tersebut Steve Jobs juga mengumumkan
bahwa Apple telah membangun pusat data senilai US$ 1 miliar di
North Carolina yang memungkinkan pengguna menyimpan
konten mereka di layanan komputasi awan milik mereka.

Keuntungan Cloud
(1) Pelaku bisnis adalah minimalisasi biaya
investasi infrastruktur
(2) Bagi developer, layanan implementasi
aplikasi dengan cepat
(3) Bagi para praktisi industri TI, pasar industri
jasa TI
(4) Bagi infrastruktur, peningkatan bandwidth
internet,
(5) Integrasi aplikasi dengan berbagai
perangkat.

Resiko Cloud

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

service level
privacy
compliance
data ownership
data mobility

Pertimbangan Resiko Cloud Lain

●

●
●

●
●

●
●
●

Ketidakpastian kemampuan penegakan kebijakan
keamanan pada provider
Kurang memadainya pelatihan dan audit TI
Patut dipertanyakan kendali akses istimewa pada situs
provider
Ketidakpastian kemampuan untuk memulihkan data
Kedekatan data pelanggan lain sehingga kemungkinan
tertukar
Ketidakpastian kemampuan untuk mengaudit operator
Ketidakpastian keberlanjutan keberadaan provider
Ketidakpastian kepatuhan provider terhadap peraturan.

Pro dan Kontra Cloude

Manajemen Resiko Cloud
1. Perencanaan Manajemen Resiko Cloude
Computing
(a). Langkah Awal : Sistem Kontrak
(b). Langkah Kedua : Identifikasi Service
(c). Langkah Ketiga : Strategi Sourcing

Manajemen Resiko Cloud
2. Mengelola Organsiasi Cloud Computing

Fitur iCloud
iTunes dalam iCloud
● Berkas Foto
● Aplikasi, Buku dan Back up
● Kontak, Kalender dan Email
● Dokumen
●

Dokumen dalam iCloud
iCloud menyimpan semua dokumen yang dibuat dan akan
meng-up date dokumen tersebut ke dalam perangkat lainnya
secara otomatis. Sehingga dokumen tersebut dapat diakses di
perangkat manapun yang terhubung dengan akun iCloud
tersebut

Manfaat Cloud Computing
1. Hemat Biaya
Pengunaan teknologi Cloud Computing membantu para perusahaan untuk menghemat biaya
dalam hal-hal berikut ini :
●
Mengurangi biaya infrastrukur kebutuhan komputer
●
Pengurangan biaya Listrik
●
Tidak perlu membeli software dasar untuk aplikasi
●
Mengurangi tenaga IT Profesional sehingga menghemat biaya perawatan.
2. Meningkatnya Kapasitas
Kapasitas cloud computing memang tergantung pada biaya sewa, namun teknologi cloud
computing bisa menyimpanan data pada cloud computing lebih besar daripada komputer
pribadi.
3. Availability
Availability berarti cloud computing mempunyai jaminan dapat diakses 7 x 24 jam dari mana
saja dan kapan saja.
Catatan :
Teknologi Cloud Computing memang sekarang lagi tren dalam dunia bisnis karena mampu
memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan untuk penghematan biaya dan kemudahan
dalam berbisnis.
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Abstrak
Saat ini, Cloud Computing atau komputasi awan diakui sebagai paradigma komputasi yang paling menjanjikan
dalam beberapa tahun terakhir. Konsep 'awan' secara sederhana merupakan suatu cara untuk mengakses data dan
aplikasi yang dimiliki dari sumber manapun melalui Internet. Intinya adalah penggunaan Internet-based service
untuk mendukung proses bisnis organisasi. Sistem ini memungkinkan pengguna dapat menggunakan berbagai
jenis program tanpa perlu menginstalnya, sehingga terbebas dari keharusan menyediakan kapasitas harddisk
yang besar. Walaupun demikian, komputasi awan memiliki karakteristik berupa keterbatasan dalam
mengkustomisasi layanan serta resiko terkait dengan kualitas layanan dan keamanan. Makalah ini membahas
mengenai aspek-aspek resiko pada komputasi awan dan pentingnya mengenalkan manajemen resiko pada
keseluruhan domain komputasi awan.
Kata Kunci : Cloud Computing, komputasi awan, manajemen resiko

1. PENDAHULUAN
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Cloud
Computing atau komputasi awan diakui sebagai
paradigma komputasi yang paling menjanjikan.
Konsep 'awan' secara sederhana merupakan suatu
cara untuk mengakses data dan aplikasi yang dimiliki
dari sumber manapun melalui Internet. Cloud
Computing pada dasarnya adalah penggunaan
Internet-based service untuk mendukung proses
bisnis (Robin, 2009). Cloud Computing memberikan
suatu solusi terhadap permasalahan mengenai
kebutuhan teknologi informasi (TI) saat ini, baik
untuk individu, perusahaan swasta maupun
organisasi pemerintahan.
Cloud Computing adalah model untuk
menerapkan kenyamanan, on-demand akses jaringan
bagi banyak user untuk berbagi sumber daya
komputasi yang terkonfigurasi (misalnya, jaringan,
server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang
dapat dengan cepat diberikan dan dirilis dengan
upaya manajemen yang minimal atau interaksi
penyedia
layanan.
Cloud
Computing
memperbolehkankan akses data dari manapun
dengan menggunakan perangkat fixed atau mobile
melalui internet cloud sebagai tempat menyimpan
data, aplikasi dan lainnya sehingga dapat dengan
mudah mengambil data, download aplikasi dan
berpindah ke cloud lainnya. Hal ini memungkinkan
untuk dapat memberikan layanan aplikasi secara
mobile di masa depan. Tren saat ini adalah dapat
e-Indonesia Initiative 2011 (eII2011)
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memberikan berbagai macam layanan secara
terdistribusi dan paralel secara remote dan dapat
berjalan di berbagai device, dan teknologinya terlihat
dari beragam teknologi yang digunakan seperti
proses informasi yang dilakukan secara outsourcing
sampai dengan penggunaan eksternal data center.
Cloud Computing merupakan model yang
memungkinkan dapat mendukung layanan yang
disebut ”Everything-as-a-service” (XaaS) (Deris,
__). Tren ini akan memberikan banyak keuntungan
baik dari sisi pemberi layanan (provider) ataupun dari
sisi user. Keberadaan Cloud Computing jelas akan
menimbulkan perubahan dalam cara kerja sistem TI
dalam sebuah organisasi.
Teknologi sebagaimana umumnya diketahui
dapat
memberikan
keuntungan
sekaligus
memunculkan resiko dalam penerapannya (Spinola,
2009), termasuk juga Cloud Computing. Hal ini
memberikan pandangan kritis dan memunculkan
pertanyaan-pertanyaan
mengenai
penerapan
teknologi Cloud Computing dan dampaknya secara
spesifik, antara lain, bagaimanakah konsep Cloud
Computing? Apakah teknologi Cloud Computing
telah dapat diterapkan secara mapan? Apa dampak
implementasi Cloud Computing terhadap user?
Dilema apakah yang timbul dari implementasi
teknologi
Cloud
Computing?
Bagaimana
perkembangan Cloud Computing selanjutnya?
Bagaimana implementasinya di dalam sebuah
organisasi?
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Beragam pertanyaan lain yang juga muncul
terkait dengan penerapan Cloud Computing adalah,
siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan,
kepatuhan dan tata kelola? Bagaimana dampak
komputasi awan, yang berupa virtual (bukannya
fisik), terhadap aspek-aspek ini? Organisasi harus
menemukan cara untuk membuat kebijakan holistik
sekaligus mengakomodasi infrastruktur virtual
maupun fisik guna menghindari solusi khusus yang
berlebihan dari unit TI.

2. RESIKO CLOUD COMPUTING
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai
Cloud Computing pada bagian sebelumnya
memerlukan solusi yang tepat. Untuk mengetahui
resiko-resiko yang ada, terlebih dahulu perlu
memahami karakteristik dari layanan Cloud.
Layanan Cloud biasanya memiliki beberapa
karakteristik, diantaranya adalah sangat cepat
dideploy, sehingga cepat berarti instant untuk
implementasi. Nantinya biaya start-up teknologi ini
mungkin akan sangat murah atau tidak ada dan juga
tidak ada investasi kapital. Biaya layanan dan
pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak
tetap. Layanan ini dapat dengan mudah di upgrade
atau downgrade dengan cepat tanpa adanya penalti.
Selain itu, layanan ini akan menggunakan metode
multi-tenant (banyak pelanggan dalam 1 platform)
sehingga kemampuan untuk mengkustomisasi
layanan akan menjadi terbatas (Robin, 2009).
Dua sisi teknologi, sisi positif maupun negatif,
berlaku pula terhadap Cloud Computing. Penggunaan
Cloud Computing memberikan dampak berupa
keuntungan yang didapat sekaligus resiko yang harus
ditanggung. Dua hal yang paradoks tersebut menjadi
isu tersendiri yang berkembang seiring dengan
perkembangan teknologi Cloud Computing.

(4) Bagi pebisnis di bidang infrastruktur, hal
ini merupakan peluang yang besar karena
dengan meningkatnya penggunaan layanan
SaaS ini akan meningkatkan penggunaaan
bandwidth internet,
(5) Integrasi aplikasi dengan berbagai
perangkat.
Resiko Cloud Computing:
Merujuk kepada (Robbins, 2009), resiko yang
harus dihadapi user dalam penggunaan Cloud
Computing ini antara lain:
(1) service level, artinya kemungkinan service
performance yang kurang konsisten dari
provider. Inkonsistensi cloud provider ini
meliputi, data protection dan data
recovery,
(2) privacy, yang berarti adanya resiko data
user akan diakses oleh orang lain karena
hosting dilakukan secara bersama-sama,
(3) compliance, yang mengacu pada resiko
adanya penyimpangan level compliance
dari provider terhadap regulasi yang
diterapkan oleh user,
(4) data ownership mengacu pada resiko
kehilangan kepemilikan data begitu data
disimpan dalam cloud,
(5) data mobility, yang mengacu pada
kemungkinan share data antar cloud
service dan cara memperoleh kembali data
jika suatu saat user melakukan proses
terminasi
terhadap
layanan
cloud
Computing.
Beberapa pertimbangan lain yang menjadi resiko
Cloud Computing adalah:
-

Keuntungan Cloud Computing:
Uraian mengenai keuntungan (sisi potensial)
yang didapat dalam penggunaan Cloud Computing.
Namun, secara spesifik, merujuk kepada (Thia, 2008)
keuntungan Cloud Computing antara lain:
(1) Keuntungan bagi para pelaku bisnis adalah
minimalisasi biaya investasi infrastruktur
publik sehingga bisnis bisa lebih terfokus
pada aspek fungsionalitasnya,
(2) Bagi application developer, layanan PaaS
memungkinkan
pengembangan
dan
implementasi aplikasi dengan cepat
sehingga meningkatkan produktivitas,
(3) Bagi para praktisi yang bergerak di
industri TI, hal ini berarti terbukanya pasar
baru bagi industri jasa pengembangan
teknologi informasi,
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-

Ketidakpastian kemampuan penegakan
kebijakan keamanan pada provider
Kurang memadainya pelatihan dan audit
TI
Patut dipertanyakan
kendali akses
istimewa pada situs provider
Ketidakpastian
kemampuan
untuk
memulihkan data
Kedekatan data pelanggan lain sehingga
kemungkinan tertukar
Ketidakpastian
kemampuan
untuk
mengaudit operator
Ketidakpastian keberlanjutan keberadaan
provider
Ketidakpastian
kepatuhan
provider
terhadap peraturan.
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Pro kontra mengenai Cloud Computing juga
tampak seperti terlihat pada gambar berikut (Spinola,
2009).

menjadi sederhana, dapat berulang dan
menjadi nilai tambah bagi proses bisnis
organisasi.
Kedua, identifikasi service apa yang dapat
dimanfaatkan di dalam cloud dan mana
yang seharusnya bersifat internal. Hal ini
sangat
penting
untuk
mengetahui
mengenai sistem dan service core yang
dapat dimanfaatkan oleh organisasi, dan
sebaiknya kategorikan beberapa elemen
bisnis organisasi berdasarkan resiko dari
penggunaan cloud service.
Langkah terakhir, Lakukan strategi
sourcing untuk mendapatkan biaya yang
sangat murah, namun memiliki scalability
dan flexibility untuk kebutuhan bisnis
organisasi. Hal ini termasuk pertimbangan
akan proteksi data ownership dan mobility,
compliance dan beberapa elemen seperti
halnya kontrak TI tradisional.

Gambar 1. Pros cons Cloud Computing

3. MANAJEMEN RESIKO CLOUD
COMPUTING
Manajemen risiko adalah suatu proses
mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk
strategi untuk mengelola resiko melalui sumber daya
yang tersedia.
Sangat penting untuk diingat bahwa "Cloud
Computing adalah tools, bukan strategi". Pemimpin
TI dalam organisasi sangat disarankan untuk
mengambil penilaian yang terprogram mengenai
bagaimana Cloud Computing sesuai dengan strategi
TI secara menyeluruh, untuk mendukung misi dan
strategi organisasi secara keseluruhan.
Manajemen resiko Cloud Computing bukanlah
hal yang mudah. Manajemen resiko Cloud dan
merencanakan strategi dalam keberlangsungan
layanan Cloud harus dilakukan secara sistematis
dengan praktek yang kontinyu supaya dapat
meningkatkan dan memperbaiki layanan Cloud
Computing. Hal ini membuat Cloud Computing tidak
serta merta dapat diterapkan begitu saja dalam
sebuah organisasi. Penerapannya membutuhkan suatu
perencanaan yang matang dan jelas.

3.1. Perencanaan Manajemen Resiko Cloud
Computing
Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum
memutuskan untuk menggunakan layanan Cloud
adalah:
Langkah awal, yang harus dilakukan
adalah mempelajari sistem kontrak dari
cloud service. pastikan setiap proses
e-Indonesia Initiative 2011 (eII2011)
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Selain melakukan langkah-langkah perencanaan
seperti disebutkan di atas, ada beberapa aspek lain
yang perlu diperhatikan, seperti:
Security and compliance - Keamanan dan
kepatuhan.
Model awan membutuhkan antarmuka
yang aman antara pengguna dengan
endpoint (perangkat terluar pada jaringan),
antara endpoint dengan infrastruktur
backend; dan antar layanan. Setiap
antarmuka ini menyajikan tantangan
teknis, operasional dan kontrak, tetapi
keamanan Cloud, solusi kendali akses dan
kepatuhan harus dirancang untuk dapat
mengelola informasi pada kedua sisi
antarmuka tersebut.
-

Availability - Ketersediaan.
Penyedia awan publik dan swasta
bergantung pada ketersediaan sistem dan
uptime. Layanan Cloud yang baik telah
mengembangkan clustering, replikasi,
ketersediaan tinggi dan solusi pemulihan
bencana untuk mencapai keandalan yang
diperlukan.

-

Storage management
penyimpanan.

-

Manajemen

Lingkungan virtual memerlukan optimasi
kemampuan manajemen penyimpanan
untuk alokasi dan pemanfaatan yang
paling tepat. Solusi Cloud pada area ini
mempengaruhi murahnya biaya data dan
server penyimpanan yang memungkinkan
skalabilitas. Platform Cloud juga harus
dapat membantu pelanggan membangun
dan mengelola kemampuan penyimpanan
awan internal.
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-

Data protection - Perlindungan data.
Solusi Cloud mampu menyediakan
beberapa teknologi virtualisasi dan
menawarkan manajemen lanjutan serta
laporan yang membantu administrator
awan menangani kebutuhan cadangan. Ini
termasuk pengurangan duplikasi dan solusi
pengarsipan untuk pengelolaan data
offline,,
replikasi
berbasis
disk,
penyimpanan berjenjang, dan retensi.

-

Endpoint virtualization - Virtualisasi
Endpoint.
Virtualisasi Endpoint membantu pengguna
memperoleh manfaat dari penghantaran
aplikasi melalui perangkat portable yang
menciptakan keamanan lingkungan klien,
terisolasi dari pertimbangan dasar OS
klien dan patch.. Perangkat memungkinkan
aplikasi untuk pengelolaan terpusat dan
streaming ke pengguna berdasarkan
permintaan jika diperlukan.

3.2. Mengelola Organisasi Menuju Cloud
Clo
Computing
Untuk menerapkan konsep Cloud Computing
dalam organisasi, terdapat delapan elemen dasar yang
sangat penting dikenali oleh pemimpin
emimpin TI, yaitu
(Wyld, 2010):
a.
b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Konektivitas universal (Universal Connectivity)
User terkoneksi near-ubiquitous
ubiquitous ke internet
Akses terbuka (Open Access)
User harus adil, tidak ada perbedaan akses ke
internet.
Reliabilitas (Reliability)
Cloud haruss berfungsi pada tingkat yang sama
atau lebih baik daripada
pada sistem standalone saat
ini.
Interoperabilitas
dan
pilihan
user
(Interoperability and user Choice)
User harus mampu berpindah di antara platform
cloud.
Keamanan (Security)
Data user harus aman.
Privasi (Privacy)
Hak user terhadap data harus didefinisikan
secara jelas dan dilindungi.
Nilai ekonomi (Economic Value)
Cloud harus
arus memberikan penghematan dan
manfaat yang nyata.
Keberlanjutan (Sustainability)
Cloud harus
rus meningkatkan efisiensi energi dan
mengurangi dampak ekologis.

e-Indonesia Initiative 2011 (eII2011)
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Elemen dasar Cloud Computing dapat dilihat
seperti gambar berikut.

Universal
Connectivity
Sustainability

Economic
Value

Open Access

Cloud
Computing

Reliability

Interoperabilit
y and User
Choice

Privacy
Security

Gambar 2. Elemen dasar Cloud Computing
Terdapat isu-isu
isu lain yang berada diluar sudut
pandang teknologi. Sama
ama pentingnya dengan
perubahan teknologi utama, isu penting berikutnya
mungkin akan lebih people-based
based, bukan tech-based.
Resistensi dari pengguna untuk bertahan dengan
teknologi tradisional dapat menjadi salah satu
kendala penerapan layanan Cloud Computing
disamping mempersiapkan kebutuhan SDM yang
handal.

3.3. Penerapan Manajemen Resiko Cloud
Computing
Strategi yang dapat digunakan
digu
dalam
menerapkan manajemen resiko antara lain
mentransfer risiko pada pihak lain, mengindari risiko,
mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima
sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko
tertentu.

Strategi
Migrasi
Computing

menuju

Cloud

Terdapat enam langkah proses, untuk menuju
Cloud Computing, yaitu [Wyld,
Wyld, 2009]:
2009
a. Langkah pertama : Belajar.
Strategi migrasi cloud dimulai dengan belajar
tentang dasar-dasar Cloud
loud Computing, dengan
cara menghadiri seminar, networking,
networking komunikasi
dengan vendor,, dan membaca.
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b. Langkah kedua: Penilaian Organisasi.
Manajer TI harus melakukan penilaian atas
kebutuhan TI, struktur, dan pemanfaatan
kapasitas yang ada saat ini. Dalam lingkungan
Cloud Computing, resource dapat ditambahkan
atau dikurangi, semuanya berdasarkan pada
kebutuhan dan permintaan, dan akan menjadi
sangat penting bagi manajer TI untuk secara
obyektif memberikan penilaian atas hal yang
menjadi dasar TI organisasi saat ini.
c. Langkah ketiga: Cloud Pilot
Manajer TI harus memilih satu area, bahkan satu
proyek khusus untuk menjadi "cloud pilot" dan
menilai kemampuannya untuk mengelola dan
membawa proyek tersebut supaya bisa
memberikan manfaat. Sejalan dengan teknologi
baru, terlihat banyak eksperimen murni dengan
Cloud
Computing.
Semua
pihak
yang
menggunakan Internet bersama-sama melakukan
eksperimen dengan aplikasi cloud dalam
kehidupan sehari-hari-dari, mulai dari Twitter
sampai Gmail untuk berbagi foto. Dengan cara
yang sama, dapat dilihat organisasi yang
dipengaruhi eksperimen Cloud Computing
dengan berbagai usaha yang jauh dari core
business TI dan beberapa kali mencoba untuk
terhubung dengan organisasi. Sering kali, bahkan
pada sektor publik, eksperimen tersebut mungkin
akan menjadi sesuatu yang “jahat” yang
dilakukan oleh individu dan unit kerja tertentu
untuk menguji pemanfaatan teknologi. Ini adalah
upaya penting, yang harus didukung dan
dilaporkan baik di dalam maupun di luar
organisasi, sehingga orang lain yang berada di
bidang TI dan komunitas yang lebih luas dapat
belajar dari kesuksesan dan kegagalan
operasional cloud. Dengan demikian, akan sangat
penting untuk berbagi mengenai "best practices"
maupun pelajaran yang didapat pada Cloud
Computing.
d. Langkah keempat: Penilaian kesiapan cloud
Setelah penilaian terhadap capaian internal dan
eksternal dari cloud pilot, manajer TI kemudian
harus memberikan penilaian kesiapan cloud untuk
menentukan apakah organisasinya memiliki data
dan aplikasi yang dengan mudah bisa
dipindahkan ke lingkungan cloud. Sementara
penilaian sedang berlangsung, pengambil
keputusan TI harus fokus pada pembentukan
aturan keputusan apakah data dan aplikasi
dapat/tidak ditempatkan dalam bentuk apapun di
lingkungan cloud. Dalam melakukannya, akan
menemukan bidang tertentu dari "cloud eligible"
dan "cloud ineligible" atas data dan aplikasi
tersebut.
e. Langkah kelima: Cloud Rollout Strategy
Pada tahap ini, saatnya untuk memulai rolling-out
strategi Cloud Computing, dengan mendapatkan
dukungan dari pemimpin organisasi dan staf TI,
e-Indonesia Initiative 2011 (eII2011)
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serta berkomunikasi dengan stakeholder internal
dan eksternal untuk mencapai tujuan, kemajuan,
dan mengurangi biaya/meningkatkan keuntungan
dari masing-masing proyek cloud. Bagian ini
merupakan saat cloud dimulai, melalui usaha
pengujian sampai menjadi mainstream dalam
mengelola data, operasi, dan orang-orang yang
terlibat di dalamnya. Sebuah kewajaran untuk
suatu operasi organisasi, seperti inovasi teknologi
lain sebelumnya dan telah menjadi tools TI, yang
digunakan untuk mendukung strategi bagian TI,
dan lebih penting lagi yaitu strategi organisasi
secara keseluruhan.
f. Langkah keenam: Peningkatan Cloud secara
terus-menerus.
Langkah ini adalah tahap akhir, yaitu saat
organisasi/bagian/unit tertentu secara terus
menerus bergerak menuju data dan aplikasi yang
sesuai dengan cloud dan bahkan mungkin
kembali dari cloud ke host operasi internal
berdasarkan penilaian yang berkesinambungan
terhadap penggunaan teknologi cloud yang sesuai
untuk bagian tertentu. Pergeseran ke arah aplikasi
yang lebih berbasis cloud akan membawa
organisasi menemukan kemampuan baru untuk
berkomunikasi dan berkolaborasi. Bagaimanapun,
hal ini memerlukan kebijakan yang perlu dibuat
dan
peraturan
operasional
yang
akan
diimplementasikan. Sebagai contoh, harus ada
keputusan yang dibuat mengenai siapa yang
berhak mengakses file tertentu dan jenis akses
yang dimiliki (misalnya, read-only, editing
access).

4. PENUTUP
Penerapan
Cloud
Computing
memiliki
keuntungan sekaligus resiko yang harus dihadapi.
Semua pihak yang terlibat perlu memiliki kesadaran
akan hal ini dan berupaya melakukan tindakantindakan yang mendukung keberhasilan penerapan
Cloud Computing dalam organisasi. Aspek-aspek
resiko dalam Cloud Computing perlu dikelola dengan
baik melalui manajemen resiko, diantaranya melalui
pemilihan strategi yang tepat guna mengatasi resiko
yang mungkin timbul.
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