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Gambaran Umum
Di AWS, keamanan adalah prioritas utama kami.
Ini berarti bahwa keamanan sangat tertanam dalam budaya dan proses
kami, dan hal itu meresapi semua yang kami lakukan. Apa artinya ini
bagi Anda? Sebagai pelanggan AWS, anda mendapatkan manfaat
dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibuat untuk memenuhi
persyaratan dari organisasi yang paling memperhatikan keamanan
di dunia. Anda juga mendapatkan layanan keamanan canggih yang
dirancang oleh para insinyur dengan wawasan mendalam tentang
tren keamanan global, yang dirancang untuk bekerja sama dan
dengan produk yang sudah Anda kenal dan percayai dari jaringan
Partner AWS kami. Ini berarti Anda dapat memilih keamanan yang
memenuhi kebutuhan Anda saat bertumbuh, dengan visibilitas
mendalam dan pemantauan berkelanjutan terhadap infrastruktur
komputasi awan Anda dan kemampuan untuk mengotomatisasi
pekerjaan guna mengurangi risiko.

Panduan Referensi Cepat Keamanan dan Kepatuhan (QRG) ini dibuat
untuk memberikan gambaran umum yang luas tentang bagaimana
kami menjaga keamanan dan kepatuhan infrastruktur AWS,
dan gambaran umum tentang layanan keamanan dan
kepatuhan yang tersedia untuk Anda.
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Manfaat Keamanan
dengan AWS
Sejak panduan ini pertama kali diterbitkan beberapa tahun lalu, persepsi tentang penyedia
komputasi awan publik telah berubah.
Keamanan tidak lagi dipandang sebagai pemblokir atau perlambatan migrasi; alih-alih, ini adalah
pembeda utama yang dapat Anda gunakan untuk memandu keputusan bisnis digital organisasi Anda,
pilihan vendor dan teknologi, serta strategi investasi. Banyak pelanggan bermigrasi dengan yakin
setelah mengetahui bahwa AWS dirancang untuk menjadi lingkungan komputasi awan yang paling
ﬂeksibel dan aman yang ada saat ini. Pelanggan-pelanggan ini telah mentransformasikan cara
mereka beroperasi, sehingga mereka dapat berfokus pada bisnis intinya—sekaligus membuat
organisasi menjadi lebih aman. Sebagai pelanggan AWS, Anda dapat mewujudkan lima manfaat
utama keamanan dengan AWS.

Menskalakan secara Aman dengan Keunggulan Visibilitas dan Kontrol
Dengan AWS, Anda mengontrol di mana data disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan sumber
daya apa yang digunakan organisasi Anda pada saat tertentu. Kontrol identitas dan akses terperinci
yang dikombinasikan dengan pemantauan berkelanjutan untuk informasi keamanan yang mendekati
waktu nyata membantu Anda memastikan bahwa sumber daya yang tepat memiliki akses yang tepat
setiap saat, di mana pun informasi Anda disimpan. Mengurangi risiko saat Anda menskalakan dengan
menggunakan otomatisasi keamanan dan layanan pemantauan aktivitas kami untuk mendeteksi
peristiwa keamanan yang mencurigakan, seperti perubahan konﬁgurasi, di seluruh ekosistem Anda.
Anda bahkan dapat mengintegrasikan layanan kami dengan solusi yang ada untuk mendukung alur
kerja yang ada, merampingkan operasi Anda, dan membantu menyederhanakan pelaporan kepatuhan.
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Membangun dengan Standar
Terbaik untuk Privasi
dan Keamanan Data
Mengotomatiskan dan
Mengurangi Risiko dengan
Layanan Terintegrasi Mendalam
Pengotomatisan pekerjaan keamanan di AWS
dapat menghadirkan keamanan yang lebih
baik dengan mengurangi kesalahan manusia
dalam konﬁgurasi dan memberi tim Anda
lebih banyak waktu untuk fokus pada
pekerjaan lain yang penting bagi bisnis Anda.
Pilih dari beragam solusi terintegrasi yang
dapat digabungkan untuk mengotomatiskan
pekerjaan dengan cara baru, sehingga
memudahkan tim keamanan Anda untuk
bekerja sama dengan tim developer dan
operasi untuk membuat dan men-deploy
kode lebih cepat dan aman. Misalnya,
dengan menggunakan teknologi seperti
machine learning, AWS memungkinkan Anda
untuk secara otomatis dan terus-menerus
menemukan, mengklasiﬁkasikan,
dan melindungi data sensitif di AWS hanya
dengan beberapa klik di konsol AWS.
Anda juga dapat mengotomatiskan
pemeriksaan keamanan infrastruktur dan
aplikasi untuk terus memberlakukan kontrol
keamanan dan kepatuhan Anda serta
membantu memastikan kerahasiaan,
integritas, dan ketersediaan setiap saat.
Otomatiskan dalam lingkungan hybrid
dengan manajemen informasi dan alat
keamanan kami untuk mengintegrasikan
AWS sebagai ekstensi lingkungan on-premise
dan warisan Anda yang mulus dan aman.

Kami tahu pelanggan kami sangat peduli dengan
privasi dan keamanan data. Karena pelanggan
kami sangat peduli dengan keamanan data,
kami memiliki tim ahli keamanan kelas dunia yang
memantau sistem kami 24x7 untuk membantu
melindungi konten Anda. Dengan AWS, Anda dapat
membangun infrastruktur global yang paling aman,
mengetahui bahwa Anda selalu memiliki data Anda,
termasuk kemampuan untuk mengenkripsinya,
memindahkannya, dan mengelola retensi.
Semua data yang mengalir di seluruh jaringan
global AWS yang menghubungkan pusat data dan
wilayah kami secara otomatis dienkripsi pada
lapisan ﬁsik sebelum meninggalkan fasilitas kami
yang aman. Lapisan enkripsi tambahan juga ada,
misalnya, di semua lalu lintas peering lintas
wilayah VPC, dan koneksi TLS pelanggan atau
antar-layanan. Kami menyediakan alat untuk
membantu Anda mengenkripsi data Anda dengan
mudah saat transit dan saat disimpan serta
memastikan bahwa hanya pengguna yang
berwenang yang dapat mengaksesnya. Anda dapat
menggunakan kunci yang dikelola oleh AWS Key
Management System (KMS) kami, dengan Hardware
Security Module (HSM) tervalidasi FIPS 140-2
Level 2, atau mengelola kunci enkripsi Anda sendiri
dengan AWS CloudHSM menggunakan HSM
yang divalidasi FIPS 140-2 Level 3. Kami juga
memberikan kontrol dan visibilitas yang Anda
butuhkan untuk membantu menunjukkan bahwa
Anda mematuhi hukum dan peraturan privasi data
regional dan lokal. Desain infrastruktur global kami
memungkinkan Anda untuk mempertahankan
kontrol penuh atas wilayah tempat konten Anda
berada secara ﬁsik, yang dapat membantu
Anda memenuhi persyaratan residensi data.
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Ekosistem Partner dan Solusi Keamanan Terbesar
Perluas manfaat AWS dengan menggunakan teknologi keamanan dan layanan konsultasi dari penyedia
solusi yang sudah Anda kenal dan percayai. Kami telah memilih penyedia dengan cermat dengan keahlian
mendalam dan terbukti sukses mengamankan setiap tahap adopsi komputasi awan, mulai dari migrasi
awal hingga pengelolaan harian yang berkelanjutan. Pilih dari AWS Partner Network (APN) kami, program
global Partner Teknologi dan Konsultasi, yang banyak di antaranya berspesialisasi dalam memberikan
solusi dan layanan yang berfokus pada keamanan untuk beban kerja dan kasus penggunaan khusus Anda.
Solusi Partner APN memungkinkan otomatisasi dan ketangkasan serta penskalaan dengan beban
kerja Anda. Anda bisa menemukan, membeli, menerapkan, dan mengelola solusi perangkat lunak siap
komputasi awan ini dengan mudah, termasuk produk Software-as-a-Service (SaaS), dalam hitungan menit
dari AWS Marketplace. Solusi ini bekerja sama untuk membantu mengamankan data Anda dengan cara
yang tidak mungkin dilakukan secara on-premise, dengan solusi yang tersedia untuk berbagai beban kerja
dan kasus penggunaan.

Mewarisi Kontrol Keamanan dan
Kepatuhan Paling Komprehensif
Untuk membantu upaya kepatuhan Anda,
AWS secara teratur mencapai validasi pihak
ketiga untuk ribuan persyaratan kepatuhan
global yang terus kami pantau untuk membantu
Anda memenuhi standar keamanan dan
kepatuhan untuk keuangan, ritel, perawatan
kesehatan, pemerintah, dan seterusnya.
Anda mewarisi kontrol keamanan terbaru yang
dioperasikan oleh AWS, memperkuat program
kepatuhan dan sertiﬁkasi Anda sendiri, sekaligus
juga menerima akses ke alat yang dapat
digunakan untuk mengurangi biaya dan
waktu untuk menjalankan persyaratan
jaminan keamanan khusus Anda sendiri.
AWS mendukung lebih banyak standar
keamanan dan sertiﬁkasi kepatuhan daripada
penawaran lainnya, termasuk SOC 2, PCI-DSS,
HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2,
dan NIST 800-171, membantu pelanggan
memenuhi persyaratan kepatuhan untuk
hampir setiap badan pengatur di seluruh dunia.
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Bagaimana Kami
Berbagi Tanggung Jawab

Keamanan DARI
Komputasi Awan
AWS bertanggung jawab untuk
melindungi infrastruktur yang
menjalankan semua layanan
yang ditawarkan oleh
komputasi awan AWS

Saat memindahkan infrastruktur IT Anda ke AWS, Anda mengadopsi
model tanggung jawab bersama. Model bersama ini mengurangi
beban operasional Anda karena kami mengoperasikan, mengelola,
dan mengontrol lapisan komponen IT dari sistem operasi host dan
lapisan virtualisasi hingga keamanan ﬁsik fasilitas tempat layanan
beroperasi. Sama seperti Anda berbagi tanggung jawab untuk
mengoperasikan lingkungan IT dengan kami, Anda juga berbagi
manajemen, operasi, dan veriﬁkasi kontrol IT.
Kesimpulannya, AWS bertanggung jawab atas keamanan "dari"
komputasi awan, dan sebagai pelanggan Anda bertanggung jawab atas
keamanan "di" komputasi awan yang kami jelaskan secara lebih detail
di bawah ini.
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Keamanan DI
Komputasi Awan
Tanggung jawab pelanggan
akan ditentukan oleh layanan
komputasi awan AWS yang
dipilih pelanggan

Keamanan “dari”
Komputasi Awan
AWS bertanggung jawab atas keamanan "dari" komputasi awan. Anda mendapat manfaat dari
pusat data AWS dan jaringan yang dirancang untuk melindungi informasi, identitas, aplikasi,
dan perangkat Anda—dan Anda mewarisi kontrol kepatuhan paling komprehensif yang dibuat
untuk membantu memenuhi persyaratan kepatuhan untuk badan pengatur di seluruh dunia.

AWS Security Assurance
Melalui model tanggung jawab bersama kami, kami memungkinkan pelanggan
untuk mengelola risiko secara efektif dan eﬁsien di lingkungan IT, dan memberikan
keyakinan atas manajemen risiko yang efektif melalui kepatuhan kami terhadap
kerangka kerja dan program yang telah ditetapkan dan diakui secara luas.
Untuk memvalidasi bahwa kami mempertahankan lingkungan kontrol di mana-mana
yang beroperasi secara efektif di layanan dan fasilitas kami di seluruh dunia,
kami mencari penilaian independen pihak ketiga.
Lingkungan kontrol kami mencakup kebijakan, proses, dan aktivitas kontrol yang
memanfaatkan berbagai aspek lingkungan kontrol AWS secara keseluruhan.

AWS Sertiﬁkasi, Program, Laporan, dan Pengesahan Pihak Ketiga
AWS terlibat dengan badan sertiﬁkasi eksternal dan auditor independen untuk memberikan
informasi yang cukup kepada pelanggan mengenai kebijakan, proses, dan kontrol yang
ditetapkan dan dioperasikan oleh AWS.
Untuk daftar lengkap program, kunjungi:
aws.amazon.com/compliance/programs

9

P A ND U A N R EF ERE NSI CE PAT KE AMANAN DAN K EPA TUHA N

Lingkungan kontrol kolektif mencakup
orang-orang, proses, dan teknologi yang
diperlukan untuk membangun dan
memelihara lingkungan yang mendukung
efektivitas operasi kerangka kerja
kontrol kami. Kami telah mengintegrasikan
kontrol khusus komputasi awan yang dapat
diterapkan yang diidentiﬁkasi oleh badan
industri komputasi awan terkemuka ke dalam
lingkungan kontrol kami. Kami memantau
grup industri ini untuk mengidentiﬁkasi
praktik terbaik yang dapat diterapkan,
dan untuk membantu Anda mengelola
lingkungan kontrol dengan lebih baik.

“Tidak mungkin kami dapat mencapai
tingkat sertiﬁkasi keamanan yang
dimiliki AWS. Kami memiliki keyakinan
besar dalam pemisahan logis
pelanggan di komputasi awan AWS,
terutama melalui Amazon VPC,
yang memungkinkan kami untuk
menyesuaikan lingkungan jaringan
virtual kami agar memenuhi
persyaratan khusus kami.”
- Michael Lockhart
Manajer Infrastruktur IT

Kami menunjukkan sikap kepatuhan kami
untuk membantu Anda memveriﬁkasi
kepatuhan dengan persyaratan industri dan
pemerintah. AWS terlibat dengan badan
sertiﬁkasi eksternal dan auditor independen

Anda dapat memasukkan informasi yang

untuk memberikan informasi mendetail

kami berikan tentang risiko dan program

mengenai kebijakan, proses, dan kontrol

kepatuhan kami ke dalam kerangka

yang kami tetapkan dan operasikan.

kepatuhan Anda sendiri. Kami menggunakan

Kami memberikan sertiﬁkat kepatuhan,

ribuan kontrol keamanan untuk memantau

laporan, dan dokumentasi lainnya langsung

kepatuhan kami terhadap standar global

kepada Anda melalui portal layanan mandiri

dan praktik terbaik.

yang dikenal sebagai AWS Artifact. Anda dapat
menggunakan informasi ini untuk melakukan
evaluasi kontrol dan prosedur veriﬁkasi,
seperti yang dipersyaratkan menurut
standar kepatuhan yang berlaku.
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Privasi
AWS waspada terhadap privasi Anda. Anda selalu memiliki konten Anda,
termasuk kemampuan untuk mengenkripsinya, memindahkannya,
dan mengelola retensi. Kami menyediakan alat untuk membantu Anda
dengan mudah mengenkripsi data Anda, saat transit dan saat disimpan,
untuk membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang
berwenang yang dapat mengaksesnya.
AWS memberikan kontrol yang dapat membantu Anda mematuhi
hukum dan peraturan privasi data regional dan lokal yang
berlaku untuk organisasi Anda. Desain infrastruktur global kami
memungkinkan Anda untuk mempertahankan kontrol penuh atas
lokasi penyimpanan data Anda secara ﬁsik, yang dapat membantu
Anda memenuhi persyaratan residensi data.
Dengan AWS, Anda mengetahui siapa yang mengakses konten Anda,
dan sumber daya apa yang digunakan organisasi Anda pada saat tertentu.
Pastikan sumber daya Anda memiliki tingkat akses yang tepat setiap
saat dengan memanfaatkan kontrol identitas dan akses terperinci
serta pemantauan berkelanjutan untuk informasi keamanan yang
mendekati waktu nyata – di mana pun informasi Anda disimpan.
Kurangi risiko dan aktifkan pertumbuhan dengan menggunakan
layanan pemantauan aktivitas kami yang mendeteksi perubahan
konﬁgurasi dan peristiwa keamanan di seluruh sistem Anda,
bahkan mengintegrasikan layanan kami dengan solusi yang ada untuk
membantu menyederhanakan operasi dan pelaporan kepatuhan Anda.
Pelajari selengkapnya di: aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
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Availability Zone

Wilayah
Segera hadir

Tempat konten Anda disimpan
Pusat data AWS dibangun dalam klaster di berbagai lokasi di seluruh dunia. Kami menyebut setiap
klaster pusat data kami di suatu negara tertentu sebagai Wilayah AWS.
Anda memiliki akses ke berbagai Wilayah AWS di seluruh dunia, dan dapat memilih untuk
menggunakan satu Wilayah AWS, semua Wilayah AWS, atau kombinasi Wilayah AWS apa pun.
Anda mempertahankan kendali penuh atas Wilayah AWS tempat data disimpan secara ﬁsik,
yang dapat membantu Anda memenuhi persyaratan kepatuhan dan residensi data Anda. Misalnya,
jika Anda adalah pelanggan di Indonesia, Anda dapat memilih untuk mengimplementasikan layanan
AWS secara eksklusif di Wilayah Asia Paciﬁc (Jakarta). Jika Anda membuat pilihan ini, konten Anda
akan disimpan secara eksklusif di Indonesia kecuali Anda memilih Wilayah AWS yang berbeda.
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Gambaran Umum Pusat Data
AWS memelopori komputasi awan pada tahun
2006 dengan menciptakan infrastruktur komputasi
awan yang dapat membantu Anda membangun dan
berinovasi dengan lebih cepat. Kami terus berinovasi
pada desain dan sistem pusat data untuk
melindunginya dari risiko yang disebabkan manusia
dan alam. Kemudian kami menerapkan kontrol,
membangun sistem otomatis, dan menjalankan audit
pihak ketiga guna mengonﬁrmasi keamanan dan
kepatuhan. Hasilnya, organisasi dengan peraturan
paling ketat di dunia memercayai AWS setiap harinya.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi:
aws.amazon.com/compliance/data-center/
controls/

Kontinuitas Bisnis
Infrastruktur kami memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi dan kami
menyediakan ﬁtur yang Anda perlukan untuk men-deploy arsitektur IT
yang tangguh. Sistem kami dirancang untuk menoleransi kegagalan
sistem atau perangkat keras dengan dampak pelanggan yang minimal.
Perencanaan Kontinuitas Bisnis AWS menguraikan langkah-langkah untuk
menghindari dan mengurangi gangguan lingkungan. Termasuk di dalamnya
detail operasional tentang langkah-langkah yang harus diambil sebelum,
selama, dan setelah suatu kejadian. Perencanaan Kontinuitas Bisnis didukung
dengan pengujian yang meliputi simulasi dari berbagai skenario. Selama dan
setelah pengujian, AWS mendokumentasikan performa orang dan proses,
tindakan korektif, dan pelajaran yang didapat dengan tujuan mencapai
peningkatan berkelanjutan.
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"AWS memungkinkan kami untuk
menyimpan informasi dengan cara yang
hemat biaya sambil mengurangi beban
pendukung infrastruktur yang diperlukan
karena AWS menanganinya. Hal ini
sama-sama sangat menguntungkan
bagi kami dan pelanggan kami.
- Michael Lockhart
Manajer Infrastruktur IT

Pemulihan Bencana
Komputasi awan AWS mendukung banyak arsitektur pemulihan bencana yang populer, mulai dari
lingkungan “pilot light” yang siap untuk dinaikkan skalanya seketika hingga lingkungan “hot standby”
yang memungkinkan failover cepat.
Kami memungkinkan Anda untuk mendistribusikan aplikasi di beberapa AWS Availability Zone, sehingga
Anda dapat tetap tangguh dalam menghadapi sebagian besar mode kegagalan, termasuk bencana
alam atau kegagalan sistem. Penting untuk dicatat bahwa semua pusat data aktif melayani pelanggan;
tidak ada pusat data yang pasif. Jika terjadi kegagalan, proses otomatis memindahkan lalu lintas data
Anda dari area yang terpengaruh. Anda dapat menggunakan infrastruktur AWS untuk memungkinkan
pemulihan bencana yang lebih cepat bagi sistem IT penting Anda tanpa menimbulkan biaya infrastruktur
dari situs ﬁsik kedua. Selalu ingat bahwa Anda bertanggung jawab untuk mengelola dan menguji cadangan
dan pemulihan sistem informasi Anda yang dibangun di atas infrastruktur AWS. AWS menawarkan
CloudEndure Disaster Recovery, yang meminimalkan waktu henti dan kehilangan data dengan
menyediakan pemulihan server ﬁsik, virtual, dan berbasis komputasi awan yang cepat dan andal ke AWS.
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi
aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/
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Keamanan "di"
Komputasi Awan

Sementara AWS menangani beban berat yang bukan bisnis inti anda dengan keamanan "dari"
komputasi awan, sebagai pelanggan AWS Anda tetap bertanggung jawab atas keamanan "di"
komputasi awan. Anda bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi tamu, termasuk
menginstal pembaruan dan patch keamanan. Anda juga bertanggung jawab untuk mengelola
perangkat lunak aplikasi terkait, serta konﬁgurasi ﬁrewall pilihan Anda. Tanggung jawab Anda
bervariasi tergantung pada layanan AWS yang Anda pilih, bagaimana Anda mengintegrasikan
layanan tersebut ke dalam lingkungan IT, dan hukum serta peraturan yang berlaku.
Untuk mengelola sumber daya AWS dengan aman, Anda perlu melakukan
empat hal berikut:
1. Otomatiskan manajemen inventaris dan sumber daya Anda sehingga
mengetahui apa yang Anda miliki, lalu amankan dengan tepat.
2. Konﬁgurasikan OS tamu dan aplikasi dengan aman pada sumber daya
Anda (pengaturan konﬁgurasi aman, patching, dan anti-malware).
3. Kontrol perubahan pada sumber daya (manajemen perubahan).
4. Buat dan otomatisasi respons insiden dan rencana pemulihan bencana Anda.
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Manajemen Identitas dan Akses
Layanan AWS Identity memungkinkan Anda mengelola identitas, sumber daya,
dan izin dengan aman dalam skala besar. Dengan AWS, Anda memiliki
layanan identitas untuk tenaga kerja dan aplikasi yang dihadapi pelanggan,
dapat digunakan dengan cepat untuk mengelola akses ke beban kerja dan
aplikasi Anda. AWS juga memberi Anda kebebasan dengan layanan seperti
IAM Access Analyzer untuk memilih tempat mengelola identitas dan
kredensial karyawan Anda, dan izin terperinci untuk memberikan akses
yang tepat, kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Layanan
seperti AWS Identity & Access Management (IAM) memungkinkan Anda
mengelola akses ke layanan dan sumber daya AWS dengan aman, sementara
AWS Organizations memberi Anda kemampuan untuk memusatkan tata kelola
dan manajemen di seluruh akun AWS, dan dengan AWS Single Sign-On (SSO)
Anda dapat mengaktifkan layanan masuk tunggal di komputasi awan.

“Kami pikir keamanan, manajemen identitas dan akses yang
dilakukan dengan benar dapat memberdayakan teknisi kami untuk
fokus pada produk dalam batasan yang jelas dan tepercaya,
dan itulah sebabnya kami menerapkan fondasi keamanan
layanan mandiri yang dapat diaudit dengan AWS IAM.”
- Rob Witoﬀ
Direktur

Layanan Identitas dan Keamanan AWS
Untuk membantu Anda membangun keamanan "di" komputasi awan,
AWS menawarkan berbagai pilihan layanan inovatif yang dapat membantu
Anda memenuhi persyaratan keamanan dan peraturan Anda sendiri.
Layanan dan solusi keamanan kami berfokus untuk memberikan manfaat
strategis utama di area berikut yang penting untuk membantu Anda
menerapkan postur keamanan optimal organisasi Anda.
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Perlindungan Data
AWS menyediakan layanan yang membantu Anda melindungi data, akun,
dan beban kerja Anda dari akses yang tidak sah.
Layanan perlindungan data AWS menyediakan enkripsi dan manajemen kunci serta
deteksi ancaman yang membantu dengan terus memantau serta melindungi akun
dan beban kerja Anda. Dengan menggunakan layanan perlindungan data kami,
Anda dapat menemukan dan melindungi data sensitif dalam skala besar dengan
Amazon Macie; dengan mudah membuat dan mengontrol kunci yang digunakan
untuk mengenkripsi atau menandatangani data Anda secara digital menggunakan
AWS Key Management Service (KMS); memutar, mengelola, dan mengambil
rahasia dengan AWS Secrets Manager; dengan mudah menghasilkan dan
menggunakan kunci enkripsi Anda sendiri dengan AWS CloudHSM; dan dengan
mudah menyediakan, mengelola, dan menerapkan sertiﬁkat publik dan privat
menggunakan AWS Certiﬁcate Manager.

Perlindungan Perimeter dan Jaringan
Pelanggan dapat melindungi aplikasi web mereka dengan menggunakan layanan AWS yang memﬁlter
lalu lintas berdasarkan aturan yang mereka buat. Misalnya, Anda dapat memﬁlter permintaan web
berdasarkan alamat IP, header HTTP, badan HTTP, atau string URI, yang memungkinkan Anda memblokir
pola serangan umum, seperti injeksi SQL atau pembuatan skrip lintas situs. Lindungi aplikasi web Anda
dari eksploitasi web umum menggunakan AWS Web Application Firewall (WAF); kelola perlindungan
DDoS Anda dengan AWS Shield; konﬁgurasikan dan kelola aturan ﬁrewall secara terpusat
di seluruh akun dan aplikasi Anda di AWS Organizations dengan AWS Firewall Manager;
dan mengimplementasikan keamanan jaringan di seluruh Amazon VPC Anda hanya dengan
beberapa klik menggunakan AWS Network Firewall.
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Kepatuhan dan Privasi Data,
Amazon Security Hub, Systems
Manager, dan CloudWatch
AWS memberikan pandangan komprehensif

Deteksi dan
Manajemen Ancaman
AWS membantu Anda mengidentiﬁkasi
ancaman dengan terus memantau aktivitas
jaringan dan perilaku akun dalam lingkungan
komputasi awan Anda. Dengan layanan kami,
Anda mendapatkan visibilitas yang dibutuhkan
untuk menemukan masalah sebelum
berdampak pada bisnis, meningkatkan
struktur keamanan, dan mengurangi proﬁl
risiko lingkungan Anda. Gunakan Amazon
GuardDuty sebagai layanan deteksi ancaman
terkelola Anda; Amazon Detective untuk
menganalisis dan memvisualisasikan data
keamanan agar dengan cepat menemukan
akar penyebab potensi masalah keamanan;
Amazon Inspector untuk mengotomatisasi
penilaian keamanan guna membantu
meningkatkan keamanan dan kepatuhan

tentang status kepatuhan Anda dan terus memantau
lingkungan Anda menggunakan pemeriksaan
kepatuhan otomatis berdasarkan praktik terbaik AWS
dan standar industri yang diikuti organisasi Anda.
Anda dapat menggunakan AWS Audit Manager
untuk terus mengaudit penggunaan AWS Anda
guna menyederhanakan cara Anda menilai risiko dan
kepatuhan; AWS CloudTrail untuk melacak aktivitas
pengguna dan penggunaan API; AWS Conﬁg untuk
mencatat dan mengevaluasi konﬁgurasi sumber
daya AWS Anda; dan, AWS Artifact sebagai portal
layanan mandiri untuk akses sesuai permintaan
ke laporan kepatuhan AWS. Anda juga dapat
menggunakan standar Praktik Terbaik Keamanan
Dasar AWS Security Hub untuk mendeteksi ketika
akun dan sumber daya yang diimplementasikan
menyimpang dari praktik terbaik keamanan, dan
Paket Kesesuaian Konﬁgurasi di AWS Conﬁg untuk
mengevaluasi pengaturan konﬁgurasi sumber daya
AWS terhadap pengaturan konﬁgurasi ideal Anda"

aplikasi yang diimplementasikan di AWS;
dan, gunakan AWS Security Hub sebagai
pusat keamanan dan kepatuhan terpadu

Layanan AWS dalam Cakupan

tempat Anda dapat melihat dan mengelola

Kami menyertakan layanan dalam cakupan program

pemberitahuan keamanan serta mengotoma-

kepatuhan kami berdasarkan kasus penggunaan,

tiskan pemeriksaan keamanan secara terpusat.

umpan balik, dan permintaan yang diharapkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang
AWS Security and Identity Services, kunjungi:
aws.amazon.com/products/security

Berdasarkan sifat dari apa yang Anda bangun
di AWS, Anda harus menentukan apakah layanan
akan memproses atau menyimpan data pelanggan
dan bagaimana hal itu akan berdampak atau
tidak terhadap kepatuhan lingkungan data
pelanggan Anda.
Silakan kunjungi halaman web Layanan dalam
Cakupan kami untuk informasi selengkapnya:
aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
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Praktik Terbaik AWS
untuk Keamanan
"di" Komputasi Awan
Saat Anda membuat strategi migrasi AWS, atau jika Anda meninjau
kembali beban kerja yang ada di AWS, ada sejumlah standar dan kerangka
kerja yang diterima industri yang dapat membantu Anda membangun
fondasi keamanan yang kuat.
Kerangka kerja seperti CIS, ISO 27001, dan NIST Cybersecurity Framework (CSF)
memberikan pendekatan terstruktur untuk membangun sistem tata kelola IT
dan manajemen keamanan Anda, serta AWS Security Hub menyediakan
pemeriksaan keamanan otomatis terhadap standar ini. AWS juga memberikan
panduan praktik terbaik kami sendiri melalui AWS Cloud Adoption Framework,
AWS Well-Architected, dan standar Praktik Terbaik Keamanan Dasar AWS.
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Migrasi ke AWS: AWS Cloud Adoption Framework
AWS Professional Services menciptakan Cloud Adoption Framework (CAF)
berdasarkan ribuan migrasi pelanggan untuk membantu organisasi
merencanakan migrasi ke komputasi awan yang sukses dan aman. Karena jalur
setiap organisasi akan berbeda, penting untuk merencanakan ke depan dan
menghubungkan tujuan bisnis dan hasil yang diinginkan dengan proses dan
teknologi yang tepat. CAF berpusat pada enam perspektif yang digunakan
untuk perencanaan dan pertimbangan strategis berdasarkan prinsip-prinsip
umum yang berlaku untuk sebagian besar organisasi. Tiga perspektif – Bisnis,
Orang, dan Tata Kelola – berfokus pada kemampuan bisnis, sementara aspek
teknis dipertimbangkan dalam perspektif Platform, Keamanan, dan Operasi.
Secara keseluruhan, keenam perspektif memungkinkan kepemimpinan
organisasi untuk merencanakan dan mengarahkan transisi Anda ke komputasi
awan dengan mengidentiﬁkasi pemangku kepentingan yang tepat dan
mengungkap kesenjangan dalam kemampuan dan proses yang ada.
Perspektif Keamanan CAF menangkap pengalaman AWS bekerja dengan
pelanggan perusahaan dalam perjalanan adopsi komputasi awan mereka.
Perspektif Keamanan memerinci cara menyusun pendekatan berbasis risiko
untuk mengontrol identiﬁkasi dan pemilihan (misalnya, membangun kartograﬁ
keamanan), cara membangun program keamanan yang memungkinkan
pematangan melalui iterasi, dan cara AWS menyarankan pelanggan untuk
menyiapkan model keamanan mereka di komputasi awan AWS.
Kemampuan Perspektif Keamanan:
• Manajemen identitas dan akses membantu pelanggan mengintegrasikan AWS ke
dalam siklus hidup manajemen identitas mereka, serta sumber autentikasi dan otorisasi.
• Kontrol detektif memberikan panduan untuk membantu mengidentiﬁkasi potensi
insiden keamanan dalam lingkungan AWS.
• Keamanan Infrastruktur membantu pelanggan menerapkan metodologi kontrol yang
mungkin diperlukan untuk mematuhi praktik terbaik serta memenuhi kewajiban industri
atau peraturan.
• Perlindungan Data membantu pelanggan menerapkan pengamanan yang tepat yang
melindungi data saat transit dan saat disimpan.
• Respons Insiden membantu pelanggan menentukan dan menjalankan respons
terhadap insiden keamanan.
Bacaan lebih lanjut: AWS Cloud Adoption Framework: aws.amazon.com/professional-services/CAF/
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Praktik Terbaik untuk Beban Kerja yang Aman
dan Tangguh: AWS Well-Architected
AWS Well-Architected adalah kumpulan praktik terbaik dan alat yang
tersedia di Konsol Manajemen AWS yang membantu Anda menjawab
pertanyaan, "Apakah arsitektur saya sudah dirancang dengan baik?"
Well-Architected berfokus pada tingkat beban kerja – infrastruktur,
sistem, data, dan proses Anda – dengan memeriksa lima pilar inti:
• Keunggulan Operasional
• Keamanan
• Keandalan
• Eﬁsiensi Kinerja
• Pengoptimalan Biaya
Ada lima komponen Pilar Keamanan:
• Manajemen Identitas dan Akses
• Deteksi
• Proteksi Infrastruktur
• Perlindungan Data
• Respons Insiden
Well-Architected memberikan panduan tentang implementasi dan
pendekatan yang aman untuk memilih layanan AWS yang tepat guna
memastikan praktik keamanan inti ini diterapkan di beban kerja Anda.
Anda mungkin memperhatikan bahwa komponen ini mirip dengan
yang ada di bagian Perspektif Keamanan CAF. Itu karena kesenjangan
kemampuan yang diidentiﬁkasi di tingkat strategis harus diatasi di
lapisan teknis. Ketertelusuran dari persyaratan bisnis ke arsitektur
teknis dan operasi merupakan elemen penting untuk memastikan
keamanan diterapkan di semua tingkat organisasi Anda dan
memenuhi kebutuhan bisnis.
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AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) adalah layanan yang tersedia
melalui Konsol Manajemen AWS yang menyediakan proses yang konsisten
untuk mengukur arsitektur Anda menggunakan praktik terbaik AWS.
AWS WA Tool membantu Anda sepanjang siklus hidup produk dengan:
- Membantu mendokumentasikan keputusan yang Anda buat
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan beban kerja Anda
berdasarkan praktik terbaik
- Memandu Anda dalam membuat beban kerja Anda lebih andal,
aman, eﬁsien, dan hemat biaya
Saat ini, Anda dapat menggunakan AWS WA Tool untuk
mendokumentasikan dan mengukur beban kerja Anda menggunakan
praktik terbaik dari AWS Well-Architected Framework. Praktik terbaik ini
dikembangkan oleh AWS Solutions Architects berdasarkan pengalaman
mereka selama bertahun-tahun dalam membangun solusi di berbagai bisnis.
Kerangka kerja ini memberikan pendekatan yang konsisten untuk mengukur
arsitektur dan memberikan panduan untuk mengimplementasikan desain
yang sesuai dengan kebutuhan Anda dari waktu ke waktu.
Bacaan lebih lanjut:
Gambaran Umum AWS Well-Architected Framework:
aws.amazon.com/architecture/well-architected/
Pilar Keamanan Well-Architected Framework:
d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
AWS Well-Architected Tool:
aws.amazon.com/well-architected-tool/
Memulai dengan Well-Architected Tool:
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-started.html
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Pemeriksaan otomatis untuk Praktik Terbaik
Keamanan AWS: Standar Praktik Terbaik Keamanan
Dasar AWS Security Hub
Standar Praktik Terbaik Keamanan Dasar AWS adalah kumpulan kontrol
yang mendeteksi saat akun dan sumber daya yang diimplementasikan
menyimpang dari praktik terbaik keamanan. Standar ini memungkinkan
Anda untuk terus mengevaluasi semua akun dan beban kerja AWS Anda
guna mengidentiﬁkasi area penyimpangan dari praktik terbaik dengan cepat.
Ini memberikan panduan yang dapat ditindaklanjuti dan preskriptif tentang
cara meningkatkan dan memelihara postur keamanan organisasi Anda.
Bacaan lebih lanjut:
Standar Praktik Terbaik Keamanan Dasar AWS:
docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html

“Ketika Anda berada di industri pemeriksaan kesehatan
jarak jauh dan Anda menyentuh informasi kesehatan
yang dilindungi, keamanan adalah yang terpenting. AWS
merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat
melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Keamanan
dan kepatuhan adalah taruhannya. Jika Anda tidak
memiliki keduanya, sisanya menjadi tidak berguna."
- Cory Costley
Chief Product Oﬃcer

Temukan testimoni pelanggan lainnya di situs web kami:
aws.amazon.com/compliance/testimonials/
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Panduan Keamanan Siber untuk
Semua Vendor: NIST Cybersecurity
Framework
Tergantung pada kebutuhan bisnis Anda, kewajiban
kepatuhan terhadap peraturan, dan persyaratan
teknologi, strategi keamanan Anda kemungkinan
akan berubah saat Anda beralih ke model tanggung
jawab keamanan bersama. Menyelaraskan program
keamanan Anda dengan kerangka kerja industri,
seperti NIST CSF, disarankan untuk memastikan
Anda telah mempertimbangkan keamanan di semua
aspek bisnis Anda. Hal ini juga akan memungkinkan
Anda untuk menilai teknologi baru dan yang sedang
berkembang berdasarkan tujuan keamanan yang
obyektif daripada sebagai perbandingan dengan
solusi yang sudah ada yang memiliki ikatan
emosional (positif atau negatif). Idealnya, organisasi
Anda sudah menggunakan kerangka kerja untuk
program keamanan organisasi Anda, tetapi jika tidak,
Anda dapat mempertimbangkan CSF.
Tetapi mengapa CSF ketika ada standar terkenal
lainnya seperti sistem manajemen keamanan
informasi ISO 27001:2013 dan COBIT? Meskipun
Anda dapat mengadopsi kerangka kerja apa
pun di sini, CSF menyediakan metode gratis,
sederhana, dan efektif untuk memahami dan
mengomunikasikan risiko keamanan siber di seluruh
organisasi Anda. Teknologi dan pendekatan agnostik
industrinya memungkinkan taksonomi umum yang
dapat digunakan di seluruh bisnis Anda mulai dari
tingkat Manajemen hingga tim DevSecOps Anda.
Bahkan jika Anda memilih untuk tidak mengadopsi
metodologi CSF penuh, lima fungsi inti –
Mengidentiﬁkasi, Melindungi, Mendeteksi,
Merespons, dan Memulihkan – dapat dengan
mudah dipahami dan dipetakan ke standar lain atau
persyaratan kontrol seperti yang dipersyaratkan oleh
bisnis Anda. CSF telah diadopsi secara internasional
dan lintas industri.
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Bacaan lebih lanjut:
Mengoptimalkan tata kelola komputasi awan
di AWS: Mengintegrasikan NIST Cybersecurity
Framework, AWS Cloud Adoption Framework,
dan AWS Well-Architected:
aws.amazon.com/blogs/security/optimizingcloud-governance-on-aws-integrating-thenist-cybersecurity-framework-aws-cloudadoption-framework-and-aws-wellarchitected/
Menyelaraskan dengan CSF NIST
di komputasi awan AWS:
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NI
ST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf

Menyatukan Semuanya
Tidak ada hanya-satu-pendekatan keamanan yang bisa sesuai dengan
organisasi Anda, juga tidak terbatas hanya pada aspek teknis. Dengan
mengevaluasi persyaratan dan konteks bisnis Anda, memahami
kesenjangan dan risiko keamanan siber Anda, dan menerapkan
praktik yang telah dicoba dan benar untuk arsitektur yang aman,
Anda dapat memastikan bahwa keamanan disertakan di seluruh
praktik organisasi Anda, mulai dari tata kelola hingga operasi.

Panduan Keamanan Khusus Layanan
Setiap layanan AWS memiliki panduan keamanan yang tersedia di
situs web Dokumentasi AWS kami. Dokumentasi ini menunjukkan cara
mengonﬁgurasi layanan AWS untuk membantu memenuhi tujuan
keamanan dan kepatuhan Anda.
docs.aws.amazon.com/security/
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Partner dan Marketplace
Salah satu manfaat yang Anda dapatkan sebagai pelanggan AWS adalah
akses ke jaringan luas partner keamanan dan solusi yang mungkin sudah
Anda kenal, dan yang dapat bekerja secara lancar dan baik dengan layanan
keamanan dan kepatuhan AWS.
Solusi AWS Partner Network (APN) kami memungkinkan otomatisasi dan
ketangkasan serta penyesuaian dengan beban kerja, dan Anda hanya
membayar apa yang anda butuhkan dan gunakan. Anda dapat memperluas
manfaat AWS dengan menggunakan teknologi dan layanan konsultasi dari
partner kompetensi keamanan yang sudah Anda kenal dan percayai.
Dari migrasi awal hingga operasi sehari-hari, Partner APN kami
memanfaatkan keahlian mendalam mereka untuk membantu pelanggan
mengamankan setiap tahap perjalanan adopsi komputasi awan.
Pilih dari daftar global Partner Konsultasi dan Teknologi APN kami dengan
Kompetensi Keamanan AWS, yang banyak di antaranya mempunyai
keahlian khusus dalam memberikan solusi dan layanan yang berfokus pada
keamanan untuk beban kerja dan kebutuhan khusus Anda. Manfaatkan
peningkatan kelincahan, otomatisasi, dan penyesuaian beban kerja dengan
solusi Partner APN, dan gunakan AWS Marketplace untuk menemukan,
membeli, implementasi, dan mengelola solusi komputasi awan dari partner
dengan mudah dan cepat, termasuk Software-as-a-Service (SaaS).
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi: aws.amazon.com/security/partner-solutions
dan aws.amazon.com/marketplace/solutions/security
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Sumber Daya Tambahan
Blog dan Media Sosial AWS Security

Pusat Arsitektur Keamanan,
Identitas, & Kepatuhan

Tetap ikuti pembaruan, peluncuran,
solusi inovatif layanan AWS Security dengan

Pelajari cara memenuhi tujuan keamanan dan

mengikuti Blog AWS Security, tersedia di:

kepatuhan Anda menggunakan infrastruktur dan

aws.amazon.com/blogs/security.

layanan AWS dengan dokumentasi, blog, video,
dan sumber daya lainnya.

Ikuti kami di Twitter:
twitter.com/awssecurityinfo dan
twitter.com/awsidentity

Pelatihan dan Sertiﬁkasi AWS
Baik Anda baru memulai, membangun
keterampilan IT yang ada, atau mempertajam
pengetahuan Anda di bidang komputasi awan,
AWS Training dapat membantu Anda dan tim
meningkatkan pemahaman Anda sehingga bisa
lebih efektif menggunakan komputasi awan.
Kunjungi www.aws.training
AWS Certiﬁed Security – Specialty ditujukan untuk
individu yang menjalankan peran keamanan
dengan setidaknya dua tahun pengalaman
langsung dalam mengamankan beban kerja AWS.
Kunjungi:
aws.amazon.com/certiﬁcation/certiﬁed-security-specialty
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Kunjungi:
aws.amazon.com/architecture/
security-identity-compliance

Akademi AWS Cloud Audit
Cloud Audit Academy (CAA) dirancang untuk mereka yang berada dalam
peran audit, risiko, dan kepatuhan serta terlibat dalam menilai beban kerja yang
berjalan di komputasi awan yang membutuhkan peraturan tertentu. Kurikulum
CAA membentuk jalur pembelajaran bertingkat yang dimulai dengan cakupan luas
(komputasi awan dan industri secara umum), dan seiring berjalannya proses
pembelajaran akan beralih untuk fokus pada AWS dan konten industri khusus.
Kunjungi: aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path

Fundamental Keamanan AWS
Kursus mandiri gratis untuk mempelajari konsep dasar keamanan Komputasi Awan
AWS, termasuk kontrol akses AWS, metode enkripsi data, dan bagaimana anda
dapat mengamankan akses jaringan ke infrastruktur AWS Anda. Mencakup juga
tanggung jawab keamanan pelanggan di Komputasi Awan AWS, serta berbagai
layanan keamanan AWS yang tersedia.
Kunjungi: aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals

Layanan Profesional AWS
Organisasi Layanan Profesional AWS adalah tim ahli global yang dapat membantu
Anda mewujudkan hasil bisnis yang Anda inginkan saat menggunakan Komputasi
Awan AWS. Tim memberikan panduan terfokus melalui praktik khusus global kami,
yang mencakup berbagai solusi, teknologi, dan industri. Berbagai penawaran yang
berfokus pada keamanan tersedia untuk membantu pelanggan dalam perjalanan
migrasi komputasi awan mereka, dan dengan mengamankan akun dan beban
kerja yang ada sesuai dengan praktik terbaik AWS dan industri.
Kunjungi: aws.amazon.com/professional-services/

Lab Keamanan AWS Well-Architected
Lab keamanan adalah dokumentasi dan kode dalam format lab praktik langsung
untuk membantu Anda mempelajari, mengukur, dan membangun menggunakan
praktik terbaik arsitektur. Lab dikategorikan ke dalam beberapa tingkat: 100 adalah
pengantar, 200/300 adalah menengah, dan 400 adalah lanjutan.
Kunjungi: wellarchitectedlabs.com/security
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Terima kasih telah meluangkan waktu untuk meninjau
Panduan Referensi Cepat Keamanan dan Kepatuhan AWS.
Anda dapat menemukan informasi tambahan di situs web Keamanan dan Kepatuhan AWS:
aws.amazon.com/security/
dan informasi tentang layanan keamanan kami di:
aws.amazon.com/products/security/
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