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Pengantar 
Ujian AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01) ditujukan untuk individu yang secara efektif dapat 
menunjukkan pengetahuan keseluruhan tentang AWS Cloud terlepas dari pekerjaan mereka masing-
masing. 

Ujian memvalidasi kemampuan kandidat untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut: 

 Menjelaskan nilai AWS Cloud 

 Memahami dan menjelaskan model tanggung jawab bersama AWS 

 Memahami praktik terbaik keamanan 

 Memahami biaya, aspek ekonomi, dan praktik penagihan AWS Cloud 

 Menjelaskan dan memosisikan layanan AWS inti, termasuk komputasi, jaringan, basis data, 
dan penyimpanan 

 Mengidentifikasi layanan AWS untuk kasus penggunaan umum 

Deskripsi kandidat target 
Kandidat target harus telah terlibat secara aktif selama 6 bulan, atau setara, dengan AWS Cloud, 
berkecimpung dengan desain, implementasi, dan/atau operasi AWS Cloud. Calon akan menunjukkan 
pemahaman atas solusi AWS Cloud yang dirancang dengan baik.    

Pengetahuan AWS yang Direkomendasikan 

Kandidat target harus memiliki pengetahuan sebagai berikut: 

 Konsep AWS Cloud 

 Keamanan dan kepatuhan dalam AWS Cloud 

 Memahami layanan AWS inti 

 Memahami aspek ekonomi AWS Cloud 

Apa yang dianggap berada di luar ruang lingkup kandidat target? 

Berikut ini adalah daftar sebagian tugas pekerjaan terkait yang tidak diharapkan untuk dilakukan oleh 
kandidat target. Hal-hal berikut ini dianggap berada di luar ruang lingkup ujian: 

 Pengkodean 

 Mendesain arsitektur cloud  

 Pemecahan Masalah  

 Implementasi  

 Migrasi  

 Pengujian beban dan kinerja 

 Aplikasi bisnis (misalnya, Amazon Alexa, Amazon Chime, Amazon WorkMail) 
 

Untuk melihat daftar rinci alat dan teknologi spesifik yang mungkin dibahas dalam ujian, serta daftar 
layanan AWS yang tercakup, lihat Lampiran. 
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Konten ujian 

Tipe jawaban 

Ada dua jenis pertanyaan dalam ujian:  

 Pilihan berganda: Memiliki satu jawaban benar dan tiga jawaban salah (distraktor) 

 Jawaban berganda: Memiliki dua atau lebih jawaban yang benar dari lima atau lebih pilihan 
jawaban 

Pilih satu atau lebih jawaban yang paling melengkapi pernyataan atau menjawab pertanyaan. Distraktor, 
atau jawaban yang salah, adalah pilihan jawaban yang mungkin akan dipilih oleh kandidat yang memiliki 
pengetahuan atau keterampilan yang tidak memadai. Distraktor umumnya merupakan jawaban yang 
masuk akal dan cocok dengan pokok bahasan. 

Pertanyaan yang tidak dijawab dinilai sebagai salah, tidak ada sanksi untuk terkaan. Ujian mencakup 50 
pertanyaan yang akan memengaruhi nilai Anda. 

Konten Tanpa Nilai 

Ujian ini mencakup 15 pertanyaan tanpa nilai yang tidak memengaruhi nilai Anda. AWS mengumpulkan 
informasi tentang kinerja kandidat pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dinilai ini untuk mengevaluasi 
pertanyaan-pertanyaan ini untuk digunakan kelak sebagai pertanyaan yang dinilai. Pertanyaan-
pertanyaan yang tidak dinilai ini tidak teridentifikasi pada saat ujian.  

Hasil Ujian 

Ujian AWS Certified Cloud Practitioner adalah ujian dengan hasil lulus atau gagal. Ujian ini dinilai dengan 
patokan standar minimum yang ditetapkan oleh profesional AWS yang mengikuti praktik terbaik dan 
pedoman industri sertifikasi.  

Hasil Anda dalam ujian dilaporkan dalam skala nilai 100-1.000. Nilai kelulusan minimum adalah 700. Nilai 
Anda menunjukkan kinerja Anda secara keseluruhan dalam ujian dan apakah Anda lulus atau tidak. 
Model penilaian skala membantu menyamakan nilai di beberapa formulir ujian yang mungkin memiliki 
tingkat kesulitan yang sedikit berbeda.  

Laporan nilai Anda dapat berisi tabel klasifikasi kinerja Anda di setiap tingkat bagian. Informasi ini 
dimaksudkan untuk memberikan umpan balik umum tentang kinerja ujian Anda. Ujian menggunakan 
model penilaian kompensasi, yang berarti Anda tidak perlu mencapai nilai kelulusan di setiap bagian. 
Anda hanya harus lulus dalam ujian secara keseluruhan. 

Setiap bagian ujian memiliki bobot tertentu, sehingga beberapa bagian memiliki lebih banyak soal 
daripada yang lain. Tabel berisi informasi umum yang menyoroti kekuatan dan kelemahan Anda. Berhati-
hatilah saat menafsirkan umpan balik pada tingkat bagian.  

Garis Besar Konten 

Panduan ujian ini mencakup bobot, domain uji, dan sasaran ujian. Ini bukan daftar lengkap dari isi ujian. 
Namun, tersedia konteks tambahan dari masing-masing tujuan guna membantu memandu persiapan 
Anda untuk mengikuti ujian. Tabel berikut mencantumkan domain isi utama dan bobotnya. Tabel 
mendahului garis besar isi ujian lengkap, yang mencakup konteks tambahan. Persentase di setiap 
domain hanya mewakili isi yang dinilai.  
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Domain % Ujian 

Domain 1: Konsep Cloud 26% 

Domain 2: Keamanan dan Kepatuhan 25% 

Domain 3: Teknologi 33% 

Domain 4: Penagihan dan Harga 16% 

TOTAL 100% 

 
 

Domain 1: Konsep Cloud 

1.1 Menentukan AWS Cloud dan proposisi nilainya  

 Mendefinisikan manfaat AWS cloud, yang mencakup: 
o Keamanan 
o Keandalan 
o Ketersediaan Tinggi 
o Elastisitas 
o Ketangkasan  
o Harga dibayar sesuai pemakaian 
o Skalabilitas  
o Jangkauan Global 
o Skala ekonomi 

 Jelaskan bagaimana cara AWS cloud membuat pengguna berfokus pada nilai bisnis 
o Mengalihkan sumber daya teknis ke aktivitas yang menghasilkan pendapatan, bukan 

pada pengelolaan infrastruktur 

1.2 Identifikasi aspek ekonomi AWS Cloud 

 Menentukan item yang akan menjadi bagian dari proposal Total Biaya Kepemilikan 
o Memahami peran biaya operasional (OpEx)  
o Memahami peran Capex (capital expense/ biaya modal) 
o Memahami biaya tenaga kerja yang terkait dengan operasi lokal 
o Memahami dampak biaya lisensi perangkat lunak saat pindah ke cloud 

 Mengidentifikasi operasi mana yang akan mengurangi biaya dengan pindah ke cloud 
o Infrastruktur berukuran tepat 
o Manfaat otomatisasi  
o Mengurangi cakupan kepatuhan (misalnya, pelaporan) 
o Layanan terkelola (misalnya, RDS, ECS, EKS, DynamoDB) 

1.3 Menjelaskan berbagai prinsip desain arsitektur cloud 

 Menjelaskan prinsip-prinsip desain 
o Desain untuk kegagalan 
o Komponen terpisah versus arsitektur monolitik 
o Menerapkan elastisitas di cloud versus lokal 
o Berpikir paralel 
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Domain 2: Keamanan dan Kepatuhan 

2.1 Menentukan model tanggung jawab bersama AWS 

 Mengenali unsur-unsur Model Tanggung Jawab Bersama  

 Menjelaskan tanggung jawab pelanggan di AWS 
o Menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelanggan dapat bergeser tergantung pada 

layanan yang digunakan (misalnya dengan RDS, Lambda, atau EC2) 

 Menjelaskan tanggung jawab AWS 

2.2 Menentukan konsep keamanan dan kepatuhan AWS Cloud 

 Mengidentifikasi tempat menemukan informasi kepatuhan AWS 
o Lokasi daftar kontrol kepatuhan yang tersedia dan diakui (misalnya, HIPPA, SOC) 
o Mengenali bahwa persyaratan kepatuhan bervariasi di antara layanan AWS 

 Pada tingkat tinggi, menerangkan bagaimana cara pelanggan mencapai kepatuhan di AWS 
o Mengidentifikasi berbagai pilihan enkripsi di AWS (misalnya, dalam perjalanan, saat 

istirahat) 

 Menjelaskan siapa yang mengaktifkan enkripsi di AWS untuk layanan tertentu 

 Mengenali adanya layanan yang akan membantu dalam audit dan pelaporan 
o Mengenali adanya log untuk audit dan pemantauan (tidak harus memahami log) 
o Mendefinisikan Amazon CloudWatch, AWS Config, dan AWS CloudTrail 

 Menjelaskan konsep akses paling tidak istimewa 

2.3 Mengidentifikasi kemampuan manajemen akses AWS 

 Memahami tujuan Manajemen Pengguna dan Identitas  
o Kunci akses dan kebijakan kata sandi (rotasi, kompleksitas) 
o Otentikasi Multifaktor (MFA) 
o Manajemen Identitas dan Akses AWS (IAM) 

• Kelompok/pengguna 

• Peran 

• Kebijakan, kebijakan terkelola dibandingkan dengan kebijakan kustom 
o Tugas yang memerlukan penggunaan akun root 

Perlindungan akun root 

2.4 Mengidentifikasi sumber daya untuk dukungan keamanan 

 Mengenali adanya kemampuan keamanan jaringan yang berbeda-beda 
o Layanan AWS native (misalnya, kelompok keamanan, ACL Jaringan, AWS WAF) 
o Produk keamanan pihak ketiga dari AWS Marketplace 

 Mengenali adanya dokumentasi dan tempat menemukannya (misalnya praktik terbaik, 
laporan resmi, dokumen resmi) 

o Pusat Pengetahuan AWS, Pusat Keamanan, forum keamanan, dan blog keamanan 
o Integrator Sistem Mitra 

 Mengetahui bahwa pemeriksaan keamanan adalah komponen AWS Trusted Advisor 
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Domain 3: Teknologi 

3.1 Menentukan metodologi penyebaran dan pengoperasian di AWS Cloud  

 Mengidentifikasi pada tingkat tinggi berbagai cara penyediaan dan operasi di AWS cloud 
o Akses programatik, API, SDK, Konsol Manajemen AWS, CLI, Infrastructure as Code 

 Mengidentifikasi berbagai jenis model penerapan cloud 

o Semua yang tersedia di cloud/cloud native 
o Hibrida 
o On-premise 

 Mengidentifikasi pilihan konektivitas 
o VPN 
o AWS Direct Connect 
o Internet publik 

3.2 Menentukan infrastruktur global AWS 

 Menjelaskan hubungan antara Kawasan, Availability Zone, dan Lokasi Edge 

 Menjelaskan bagaimana mencapai ketersediaan tinggi melalui penggunaan beberapa 
Availability Zone 

o Mengingat bahwa ketersediaan tinggi dicapai dengan menggunakan beberapa 
Availability Zone 

o Mengenali bahwa Availability Zone tidak memiliki titik kegagalan yang sama 

 Menjelaskan kapan harus mempertimbangkan penggunaan beberapa Wilayah AWS 
o Pemulihan bencana/kelanjutan bisnis 
o Latensi rendah untuk pengguna akhir 
o Kedaulatan data 

 Menjelaskan manfaat tingkat tinggi dari Lokasi Edge 

o Amazon CloudFront 
o AWS Global Accelerator 

3.3 Mengidentifikasi layanan AWS inti 

 Menjelaskan kategori layanan pada AWS (komputasi, penyimpanan, jaringan, basis data) 

 Mengidentifikasi layanan komputasi AWS 
o Mengenali adanya keluarga komputasi yang berbeda-beda 
o Mengenali berbagai layanan yang menyediakan komputasi (misalnya, AWS Lambda 

dibandingkan dengan Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), atau 
Amazon EC2, dll.)  

o Mengetahui bahwa elastisitas dicapai melalui Auto Scaling 
o Mengidentifikasi tujuan penyeimbang beban 

 Mengidentifikasi berbagai layanan penyimpanan AWS 
o Menjelaskan Amazon S3 
o Menjelaskan Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
o Menjelaskan Amazon S3 Glacier 
o Menjelaskan AWS Snowball  
o Menjelaskan Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 
o Menjelaskan AWS Storage Gateway 

 Mengidentifikasi layanan jaringan AWS 
o Mengidentifikasi VPC 
o Mengidentifikasi grup keamanan 
o Mengidentifikasi tujuan Amazon Route 53 
o Mengidentifikasi VPN, AWS Direct Connect 
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 Mengidentifikasi berbagai layanan basis data AWS 
o Menginstal basis data di Amazon EC2 dibandingkan dengan basis data dikelola yang 

AWS 
o Mengidentifikasi Amazon RDS 
o Mengidentifikasi Amazon DynamoDB 
o Mengidentifikasi Amazon Redshift 

3.4 Mengidentifikasi sumber daya untuk dukungan teknologi  

 Mengenali adanya dokumentasi (praktik terbaik, laporan resmi, Pusat Pengetahuan AWS, 
forum, blog) 

 Mengidentifikasi berbagai tingkat dan lingkup dukungan AWS 
o Penyalahgunaan AWS 
o Kasus dukungan AWS 
o Dukungan Premium 
o Manajer Akun Teknis 

 Mengenali bahwa ada jaringan mitra (marketplace, pihak ketiga) termasuk Vendor Perangkat 
Lunak Independen dan Integrator Sistem 

 Mengidentifikasi sumber bantuan teknis dan pengetahuan AWS yang mencakup layanan 
profesional, arsitek solusi, pelatihan dan sertifikasi, serta Amazon Partner Network 

 Mengidentifikasi manfaat menggunakan AWS Trusted Advisor 

Domain 4: Penagihan dan Harga 

4.1 Membandingkan dan membedakan berbagai model harga untuk AWS (misalnya, penetapan 
harga Instans Sesuai Permintaan, Instans Cadangan, dan Instans Spot) 

 Mengidentifikasi skenario/yang paling cocok untuk penetapan harga Instans Sesuai 
Permintaan 

 Mengidentifikasi skenario/yang paling cocok untuk penetapan harga Instans Cadangan 
o Menjelaskan fleksibilitas Instans Cadangan 
o Menjelaskan perilaku Instans Cadangan dalam AWS Organizations 

 Mengidentifikasi skenario/yang paling cocok untuk penetapan harga Instans Spot 

4.2 Mengenali berbagai struktur akun dalam kaitannya dengan penagihan dan harga AWS 

 Mengenali bahwa penagihan konsolidasi adalah fitur dari AWS Organizations 

 Mengidentifikasi cara beberapa akun membantu mengalokasikan biaya di seluruh 
departemen 

4.3 Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk dukungan penagihan 

 Mengidentifikasi cara untuk mendapatkan dukungan dan informasi penagihan 
o Cost Explorer, Laporan Penggunaan dan Biaya AWS, Amazon QuickSight, mitra 

pihak ketiga, dan alat AWS Marketplace 
o Membuka kasus dukungan penagihan 
o Peran Concierge untuk pelanggan AWS Enterprise Support Plan 

 Mengidentifikasi tempat menemukan informasi harga layanan AWS 
o Kalkulator Bulanan Sederhana AWS 
o Halaman produk Layanan AWS 
o API Harga AWS 

 Mengenali adanya alarm/peringatan 

 Mengidentifikasi cara menggunakan tag dalam alokasi biaya 
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Lampiran 

Alat, teknologi, dan konsep utama mana saja yang mungkin dibahas pada ujian? 

Berikut ini adalah daftar sebagian alat dan teknologi yang bisa muncul saat ujian. Daftar ini dapat 
berubah dan disediakan untuk membantu Anda memahami ruang lingkup umum layanan, fitur, atau 
teknologi dalam ujian. Alat dan teknologi umum dalam daftar ini tidak muncul dalam urutan tertentu. 
Layanan AWS dikelompokkan sesuai dengan fungsi utamanya. Meskipun beberapa teknologi ini 
kemungkinan akan dimuat melebihi yang lain dalam ujian, urutan dan penempatannya dalam daftar ini 
tidak ada menunjukkan bobot atau nilai penting relatifnya: 

 API 

 Cost Explorer 

 Laporan Biaya dan Penggunaan AWS 

 AWS Command Line Interface (CLI) 

 Elastic Load Balancer 

 Jenis instans Amazon EC2 (misalnya, Cadangan, Sesuai Permintaan, Spot) 

 Infrastruktur global AWS (misalnya, Wilayah AWS, Availability Zone) 

 Infrastructure as Code (IaC) 

 Amazon Machine Images (AMIs) 

 AWS Management Console 

 AWS Marketplace 

 AWS Professional Services 

 AWS Personal Health Dashboard 

 Grup keamanan 

 Katalog Layanan AWS 

 AWS Service Health Dashboard 

 Service Quotas 

 Kit pengembangan perangkat lunak (SDK) 

 AWS Support Center 

 Tingkatan AWS Support 

 Jaringan pribadi virtual (VPN) 
 

Layanan dan fitur AWS 

Analitik 

 Amazon Athena 

 Amazon Kinesis 

 Amazon QuickSight 

Integrasi Aplikasi: 

 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)  

 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 

Komputasi dan Nir-Server: 

 AWS Batch 

 Amazon EC2  

 AWS Elastic Beanstalk 

 AWS Lambda 

 Amazon Lightsail 

 Amazon WorkSpaces 
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Kontainer: 

 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 

 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 

 AWS Fargate 

Basis Data: 

 Amazon Aurora 

 Amazon DynamoDB 

 Amazon ElastiCache 

 Amazon RDS 

 Amazon Redshift 

Alat Pengembang: 

 AWS CodeBuild  

 AWS CodeCommit 

 AWS CodeDeploy 

 AWS CodePipeline 

 AWS CodeStar  

Keterlibatan Pelanggan:  

 Amazon Connect 

Manajemen, Pemantauan, dan Tata Kelola: 

 AWS Auto Scaling 

 AWS Budgets 

 AWS CloudFormation 

 AWS CloudTrail 

 Amazon CloudWatch 

 AWS Config 

 Laporan Biaya dan Penggunaan AWS 

 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 

 AWS License Manager 

 AWS Managed Services 

 AWS Organizations 

 AWS Secrets Manager 

 AWS Systems Manager 

 AWS Systems Manager Parameter Store 

 AWS Trusted Advisor 

Jaringan dan Penyampaian Konten: 

 Amazon API Gateway 

 Amazon CloudFront 

 AWS Direct Connect 

 Amazon Route 53 

 Amazon VPC 
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Keamanan, Identitas, dan Kepatuhan: 

 AWS Artifact 

 AWS Certificate Manager (ACM) 

 AWS CloudHSM 

 Amazon Cognito 

 Amazon Detective 

 Amazon GuardDuty 

 Manajemen Identitas dan Akses AWS (IAM) 

 Amazon Inspector 

 AWS License Manager 

 Amazon Macie 

 AWS Shield 

 AWS WAF 

Penyimpanan: 

 AWS Backup  

 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 

 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 

 Amazon S3 

 Amazon S3 Glacier 

 AWS Snowball Edge 

 AWS Storage Gateway  
 

 


