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Pemberitahuan 

Dokumen ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Ini merupakan penawaran 

produk AWS saat ini dan praktek pada tanggal penerbitan dokumen ini, yang 

dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pelanggan bertanggung jawab untuk 

membuat penilaian independen mereka sendiri atas informasi dalam dokumen 

ini dan setiap penggunaan produk atau layanan AWS, yang masing-masing 

disediakan “sebagaimana adanya” tanpa jaminan apapun, baik tersurat maupun 

tersirat. Dokumen ini tidak membuat jaminan, representasi, komitmen 

kontraktual, kondisi atau jaminan dari AWS, afiliasinya, pemasok atau pemberi 

lisensi. Tanggung jawab dan kewajiban AWS kepada pelanggan dikendalikan 

oleh perjanjian AWS, dan dokumen ini bukan bagian dari, juga tidak 

memodifikasi, perjanjian antara AWS dan pelanggannya. 
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Abstrak 

Inovasi membutuhkan banyak bahan: ide bagus, kreativitas, ketekunan, data 

yang tepat, dan teknologi. Pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan cloud 

untuk mengurangi biaya dan mengubah cara mereka menyampaikan misi 

mereka. Harapan kewarganegaraan digital yang semakin tinggi, namun semua 

tingkat pemerintah menghadapi kendala anggaran dan sumber daya manusia. 

Komputasi awan (pengiriman sumber daya TI sesuai permintaan melalui 

Internet dengan harga bayar sesuai kebutuhan) dapat membantu organisasi 

pemerintah meningkatkan inovasi, kelincahan, dan ketahanan, sekaligus 

mengurangi biaya. Makalah kajian ini memberikan pedoman yang dapat 

digunakan pemerintah untuk memecah hambatan inovasi dan mencapai 

transformasi digital yang membantu mereka terlibat dan melayani warga negara. 
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Pendahuluan 
Transformasi digital lebih dari sekadar mendigitalkan data. Hal ini 

membutuhkan berkembang dari kaku, platform warisan untuk lingkungan TI 

yang dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi. Ini 

menyerukan inovasi, selain perubahan kebijakan, pengadaan, bakat, dan 

budaya, untuk memanfaatkan peluang baru yang datang dengan teknologi 

terobosan baru. 

 
Pemerintah di seluruh dunia merangkul cloud untuk memberikan layanan 

lebih cepat kepada warga negara dan memacu pembangunan ekonomi. Pada 

saat yang sama, transformasi ini dapat membantu mereka mengatasi kendala 

anggaran dan sumber daya manusia dengan lebih baik. 

 
Makalah kajian ini menawarkan daftar strategi dan taktik yang digunakan 

pemerintah di seluruh dunia untuk memecah hambatan inovasi dan 

menangani operasi kritis misi dengan komputasi awan. 

 

Mengubah Visi 
Transformasi digital sejati menggunakan pendekatan inovatif — salah satu 

yang menggabungkan teknologi dan proses organisasi untuk mengembangkan 

dan memberikan layanan baru. Ini membutuhkan visi yang jelas tentang di 

mana harus memulai. Partisipasi aktif dalam definisi strategi cloud 

membuatnya lebih mudah untuk menerapkan ide-ide baru secara 

berkelanjutan. 

 
Membangun pola pikir baru juga penting dalam proses transformasi digital. 

Memperbarui teknologi tidak cukup. Untuk meningkatkan keterlibatan warga dan 

produktivitas staf, dan mempercepat pengiriman layanan, perubahan ini sangat 

penting di semua tingkat organisasi. Ini tentang memikirkan kembali pendekatan, 

dan bagaimana teknologi baru dapat membantunya terwujud. Lingkungan 

pengembangan tangkas, pergeseran budaya, dan model teknologi yang tepat dapat 

membantu pemerintah lebih lanjut upaya modernisasi mereka. 

 

Daftar Periksa 

 Berkomunikasi visi untuk kesuksesan seperti apa. 

 Tentukan strategi tata kelola yang jelas, termasuk kerangka kerja untuk 
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mencapai tujuan dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk 

menciptakannya. 

 Membangun tim lintas fungsional untuk melaksanakan kegiatan yang 

mendukung strategi dan tujuan. 

 Identifikasi mitra teknologi dengan keahlian untuk membantu memenuhi 
tujuan tersebut. 

 Pindahkan ke sistem TI fleksibel yang mendukung perubahan yang cepat. 

Pergeseran Budaya 

Gagasan perubahan bisa menakutkan. Untuk berhasil menavigasi transformasi 

digital, sangat penting untuk membentuk kembali budaya sesuai. Ini dimulai 

dengan pergeseran struktur organisasi dari hirarki tradisional dan silo ke tim 

yang lebih kecil yang diberdayakan untuk membuat keputusan. Kolaborasi 

antara staf pengembangan, TI, dan unit strategis lainnya menghilangkan 

mentalitas “lemparkan ke dinding”, dan akhirnya dapat diterjemahkan ke 

layanan publik yang lebih baik. 

 

 

Inovasi bekerja paling baik dengan pendekatan bottom-up, dimana insentif 

terstruktur untuk mengenali tim, bukan individu. Dan dengan menghargai 

eksperimen, Anda bisa menghilangkan hambatan dan menghilangkan rasa 

takut akan kegagalan. Untuk mendorong perubahan budaya, lakukan hal 

berikut: 

 

Daftar Periksa 

 Mengatur ulang staf menjadi tim yang lebih kecil untuk memberdayakan 
pengambilan keputusan. 

 Melatih staf pada kebijakan baru dan praktik terbaik. 

 Berikan izin untuk menyimpang dari aturan tradisional. 

 Bangun lingkungan pengembangan komputasi awan yang ada sebagai 

tempat bermain dan membangun kepercayaan diri dengan keterampilan 

baru. 

 
Catatan Untuk mengikuti perubahan teknologi, penting untuk membangun 

tenaga kerja TI yang memahami tren terbaru dan membantu mereka tetap 

berada di depan kurva pembelajaran yang melekat. 
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 Bergeser ke pola pikir perencanaan jangka pendek dan terus iterate 

pada rencana (manajemen proyek tangkas). 

 Pertimbangkan untuk menyewa konsultan untuk membantu proyek awal.  

 

 

Ubah Model Biaya 

Anggaran kecil dapat mendorong inovasi, karena tim akan mengambil langkah 

kreatif untuk membangun proses baru untuk mengatasi masalah. Layanan cloud 

dapat berdampak positif terhadap biaya dengan kemampuan memodernisasi 

infrastruktur tanpa investasi modal yang besar. Menghindari proses pengadaan 

yang panjang dan di depan memungkinkan untuk melakukan lebih banyak 

proyek melalui akses langsung untuk menghitung sumber daya. Selain itu, 

komputasi awan menyediakan opsi untuk berputar dan berputar turun contoh, 

untuk mengakomodasi layanan musiman dan siklus dev/tes sementara hanya 

membayar untuk sumber daya komputasi yang Anda gunakan. 

 
Pendekatan model biaya secara bertahap. Mulailah dengan penahanan biaya, 

beralih ke penghindaran biaya, dan kemudian fokus pada pengurangan biaya. 

Dengan model bayar per penggunaan, adalah mungkin untuk mengembalikan 

anggaran jangka panjang kembali ke organisasi, dan mengalokasikan dana ke 

proyek-proyek baru. 

 

Go Cloud Asli 

Sementara beberapa organisasi lebih memilih untuk awalnya memindahkan 

lisensi individu dan proyek ke cloud, yang lain memilih pendekatan komputasi 

awan asli. Mengembangkan dan menjalankan aplikasi dengan cara ini 

mengambil keuntungan penuh dari model komputasi awan. Dan dengan 

menggunakan proses DevOps yang mempromosikan kolaborasi di seluruh tim 

kecil, Anda dapat mempercepat pengiriman layanan baru dengan keandalan 

yang lebih besar. 

 
Alat DevOps menyediakan proses yang berkelanjutan melalui otomatisasi 

infrastruktur, integrasi dan pengiriman berkelanjutan, pemantauan, dan 

perbaikan otomatis. Dengan model DevOps, dimungkinkan untuk 

menghilangkan stovepipes pengembangan yang berbeda dan efisiensi hard disk. 

Daftar Periksa 

 Mengadopsi filosofi unit kohesif di seluruh pengembang dan operasi, dan 
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jaminan kualitas dan fungsi keamanan. 

 Mendorong pola pikir kepemilikan di seluruh siklus pengembangan dan 

infrastruktur, terlepas dari peran. 

 Berikan tim Anda alat dan pelatihan DevOps standar. 

 Membangun repositori kode terpadu. 

 Tambahkan keamanan bawaan. 

 Lakukan pembaruan sering tapi kecil untuk tetap lincah dan membuat 

penyebaran kurang berisiko. 

 Buat solusi otomatis (mendorong konsistensi, terlepas dari alur kerja atau 

layanan). 

 Dengan mengadopsi model DevOps, organisasi memiliki lebih banyak 

fleksibilitas untuk bereksperimen dan mengembangkan solusi untuk 

tantangan lama, menciptakan budaya yang memungkinkan inovasi masa 

depan. 

Melacak Progres 

Selama perjalanan transformasi digital, penting untuk menetapkan metrik 

untuk melacak kemajuan. Dengan indikator awal di tempat, dimungkinkan 

untuk mengambil tindakan segera jika ada yang tidak beres atau perlu 

diperbaiki. 

Daftar Periksa 

 Buat sistem metrik berbasis data. 

 Mengevaluasi perbaikan dan kemajuan menuju tujuan. 

 Menilai apakah organisasi berencana dan memberikan secara konsisten 

pada tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Inovasi Civic yang Didorong Data 
Mesin inovasi AWS telah lama dipeluk oleh komunitas startup. Mereka sekarang 

bergabung dengan pemerintah yang berusaha untuk memberdayakan solusi 

inovatif untuk masalah sosial yang besar. Karena data pemerintah menjadi lebih 

banyak tersedia, lebih banyak orang dapat menggunakan AWS compute dan big 

data analysis services untuk mengatasi masalah yang, sampai saat ini, secara 
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eksklusif domain proyek pemerintah. Para ilmuwan, pengembang, dan warga 

yang ingin tahu lebih siap daripada sebelumnya untuk menemukan pemikiran 

ke depan dan solusi baru untuk beberapa tantangan terbesar di dunia. 

Kesempatan untuk inovasi ini meningkatkan kehidupan dan menciptakan 

peluang bagi kelas baru pengusaha teknologi sipil. 

Menciptakan Lingkungan untuk 

Transformasi Digital 
Menggambar dari pengalaman Amazon sendiri sebagai inovator, AWS 

membantu organisasi panduan menuju teknik dan alat untuk menciptakan 

perusahaan digital condong ke depan. Namun komputasi awan hanya setengah 

dari jawaban—separuh lainnya berasal dari komitmen organisasi untuk 

membuat perubahan. 

 
Jadi, apa lagi yang harus dipikirkan pemerintah di jalan menuju  

transformasi digital? Bagian berikut memberikan kerangka kerja untuk  

memanfaatkan AWS dalam organisasi Anda. 

 

Memberikan Pengalaman Pengguna yang Luar Biasa 

Kepuasan pengguna yang tinggi hasil dari akses siap ke informasi, kapan dan 

di mana pun dibutuhkan. Namun, pengalaman pengguna lembaga seharusnya 

tidak hanya fokus pada warga negara—hal itu harus dimulai dengan stafnya 

sendiri. 

 
Aplikasi web swalayan memungkinkan pengguna Anda untuk menemukan 

informasi tanpa campur tangan manusia, terlepas dari zona waktu atau jam 

operasi. Sebagai contoh: 

 
• Warga negara dapat melakukan bisnis pada waktu mereka, 

menghilangkan ketergantungan pada pusat layanan dengan masa 

tunggu yang lama untuk mencapai perwakilan. 

• Karyawan mendapatkan akses ke informasi yang mudah dan sesuai 

permintaan dari lokasi mana pun, sehingga memudahkan berbagi data 

dengan rekan kerja. 

• Pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dari perusahaan swasta dan 

pemerintah lain untuk mempercepat inovasi dengan layanan baru. 

• Organisasi dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memprediksi tren 
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berdasarkan bagaimana layanan web digunakan. 

Dengan sistem yang fleksibel, tidak lagi merepotkan untuk memodifikasi 

layanan agar dapat memenuhi permintaan pengguna dengan lebih baik. 

 

Bagaimana AWS Menyampaikan 

Pemerintah memimpin jalan dalam mendorong inovasi bagi warga negara. 

Komputasi awan tidak hanya menawarkan penghematan biaya dan 

kelincahan, tapi juga kesempatan untuk mengembangkan terobosan dalam 

keterlibatan warga negara. 

Baik melalui inisiatif open data, modernisasi keselamatan publik, reformasi 

pendidikan, perbaikan layanan warga, atau program infrastruktur, lebih 

banyak organisasi pemerintah yang semakin beralih ke AWS untuk 

menyediakan infrastruktur hemat biaya, terukur, aman, dan fleksibel yang 

diperlukan untuk diubah. 

 
Dengan fokus pada memberikan nilai dari dolar wajib pajak, semua tingkat 

pemerintah mencari untuk mengelola biaya sambil mempertahankan kinerja 

dan kapasitas warga membutuhkan. Dalam lingkungan komputasi awan, 

sumber daya TI baru hanya dengan satu klik saja. Hal ini mengurangi waktu 

yang diperlukan untuk membuat sumber daya yang tersedia untuk pengembang 

dari minggu ke hanya beberapa menit. Pemangkasan biaya dan waktu untuk 

hasil eksperimen dan pengembangan dalam peningkatan dramatis dalam 

kelincahan bagi organisasi. 

 
Dengan komputasi awan, tidak perlu melakukan investasi dimuka besar dalam 

perangkat keras atau dalam waktu yang dihabiskan untuk mengelolanya. 

Sebaliknya, adalah mungkin untuk menyediakan persis jenis yang tepat dan 

ukuran sumber daya komputasi yang diperlukan untuk menguji ide-ide baru atau 

mengoperasikan departemen TI. Anda dapat mengakses sumber daya sebanyak 

yang diperlukan, hampir seketika, dan hanya membayar untuk apa yang akan 

digunakan. 

 

Berkolaborasi untuk Meningkatkan Produktivitas 
Pekerja 

Agensi pemerintah dapat dengan cepat mencapai tujuan bisnis dengan 

memanfaatkan pengalaman di beberapa organisasi. Dengan memfasilitasi 

komunikasi real-time untuk berbagi informasi antar tim, meningkatkan 

efisiensi. Selain itu, berbagi informasi menumbuhkan budaya kepercayaan 
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dan pemikiran inovatif. Dan dengan akses informasi yang lebih baik, pekerja 

dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai hasil bisnis. 

Daftar Periksa 

 Kolam terbatas sumber daya untuk mengurangi biaya dan upaya berlebihan. 

 Mengevaluasi apakah perubahan inkremental menghasilkan hasil kualitas 
yang lebih tinggi. 

 Jadilah spesifik tentang bagaimana meningkatkan komunikasi. 

 
Bagaimana AWS Menyampaikan 

AWS menyediakan sejumlah layanan yang dapat mengintegrasikan ke dalam 

proses yang ada dan membantu mengubah tempat kerja menjadi lingkungan 

kolaboratif. 

 

Amazon WorkDocs 

Amazon WorkDocs adalah layanan penyimpanan dan berbagi perusahaan yang 

sepenuhnya dikelola dan aman, menawarkan kontrol administratif yang kuat 

dan kemampuan umpan balik. Pengguna dapat mengomentari file, 

membagikannya dengan orang lain, dan mengunggah versi baru dengan mulus. 

Pengguna memiliki akses dari tempat atau perangkat mana pun, termasuk PC, 

Mac, tablet, dan perangkat seluler. Administrator TI dapat berintegrasi dengan 

direktori perusahaan yang ada, menikmati kebijakan berbagi yang fleksibel, dan 

mengontrol tempat data disimpan. 

 
Identitas dan Manajemen Akses 

AWS Identity and Access Management (IAM) memungkinkan akses yang aman 

dan terkendali ke layanan AWS dan sumber daya bagi pengguna. IAM 

menciptakan dan mengelola AWS pengguna dan kelompok, dan menyediakan 

izin untuk memberikan mereka akses ke sumber daya AWS. 

 
DevOps dan AWS 

Dengan cepat dan andal membangun dan memberikan layanan warga 

menggunakan praktikAWS dan DevOps. Layanan ini menyederhanakan 

penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, menyebarkan kode aplikasi, 

mengotomatisasi proses rilis perangkat lunak, dan memantau kinerja aplikasi 

dan infrastruktur. 

 
Menjalankan pengembangan dan menguji beban kerja pada AWS 

https://aws.amazon.com/workdocs/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/devops/
https://aws.amazon.com/devops/
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memungkinkan penghapusan kendala sumber daya berbasis perangkat keras 

untuk menciptakan lingkungan pengembang dengan cepat dan memperluas 

armada mesin pengujian. Ini menawarkan akses instan ke mesin dengan 

konfigurasi fleksibel, sementara hanya pengisian untuk apa yang digunakan. 

Hal ini memungkinkan pengembang baru onboarding lebih cepat, kemampuan 

untuk mencoba perubahan konfigurasi secara paralel, dan menjalankan sebagai 

besar test pass yang diperlukan. 

 
Keamanan Bawaan 

Lembaga pemerintah adalah pelayan data warga negara, dan sangat penting 

untuk memiliki kontrol yang tepat untuk menjaga ketersediaan dan integritas 

data tersebut. 

Keamanan komputasi awan di AWS adalah prioritas tertinggi. Pelanggan AWS 

dapat mendapatkan keuntungan dari pusat data dan arsitektur jaringan yang 

dibangun untuk memenuhi persyaratan dari organisasi yang paling sensitif 

keamanan. Dengan keamanan bawaan, dimungkinkan untuk: 

 
• Bereaksi terhadap insiden dengan cepat. 

• Jalankan pemindaian keamanan setiap hari. 

• Memantau dan melacak sistem. 

• Menerima peringatan jika ada perubahan yang dilakukan pada sistem atau 
layanan. 

 

Perlindungan Data 

Pemulihan bencana yang sangat tangguh sering dipandang sebagai kompleks 

dan biaya mahal, tetapi terjangkau dan mudah digunakan di komputasi awan. 

Agensi pemerintah menggunakan AWS Cloud untuk memungkinkan pemulihan 

bencana lebih cepat dari sistem TI kritis mereka, tanpa menimbulkan biaya 

infrastruktur dari situs fisik kedua. Jika terjadi insiden, AWS menyediakan 

pemulihan cepat infrastruktur TI dan data untuk memastikan kelangsungan 

bisnis. 

 

Percepatkan Pengiriman Layanan Baru 

Kecepatan dan kelincahan telah menjadi persyaratan dasar untuk melakukan 

bisnis. Saat ini, lembaga harus merancang fleksibilitas menjadi layanan baru 

sejak awal untuk membuatnya mudah beradaptasi seiring berkembangnya misi. 

Hal ini juga penting untuk mengubah infrastruktur TI. Bergerak ke lingkungan 

komputasi sesuai permintaan memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang 
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diperlukan untuk mendukung lingkungan kerja kolaboratif. Pendekatan ini 

meminimalkan biaya dan andal menyesuaikan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis. 

 

Bagaimana AWS Menyampaikan 

AWS Cloud Adopsi Framework menawarkan struktur untuk membantu lembaga 

mengembangkan rencana yang efisien dan efektif untuk transformasi digital 

mereka. Panduan dan praktik terbaik yang ditentukan dalam kerangka kerja 

menawarkan pendekatan komprehensif untuk komputasi awan di seluruh 

organisasi, sepanjang siklus hidup TI. 

 
Agensi pemerintah tidak perlu lagi merencanakan dan mendapatkan 

infrastruktur TI (yaitu jaringan, penyimpanan data, sumber daya sistem, pusat 

data, dan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung) beberapa minggu 

atau bulan sebelumnya. Sebagai gantinya, Anda dapat langsung mengkonfigurasi 

dan meluncurkan ratusan atau ribuan server dalam hitungan menit dan 

memberikan hasil lebih cepat. 

 

Jangkauan Global 

Dengan menggabungkan keahlian di seluruh lembaga untuk mengatasi masalah 

umum, organisasi di seluruh dunia dapat berbagi praktik terbaik, memanfaatkan 

skala ekonomi untuk mengurangi biaya, memberikan kualitas yang lebih baik, 

memberikan layanan yang lebih efektif, dan mengurangi risiko.  

Bagaimana AWS Menyampaikan 

AWS diatur menjadi AWS Daerah dan Zona Ketersediaan yang memungkinkan 

untuk throughput tinggi dan komunikasi latensi rendah. Desain ini juga 

memungkinkan isolasi kesalahan. Pemadaman satu AWS Daerah atau zona 

ketersediaan lokal tidak mempengaruhi infrastruktur AWS yang tersisa. 

 
Setiap Zona Ketersediaan memiliki sistem layanan cloud IaaS yang identik yang 

memungkinkan pemilik misi untuk menyebarkan aplikasi dan layanan dengan 

fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan yang luar biasa. 

 

Kunci takeaway 
Transformasi digital membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong 

perubahan, serta visi yang jelas. Organisasi bereksperimen dengan dan manfaat 

dari teknologi cloud untuk mencapai transformasi digital. Hasil dari 

transformasi ini adalah pemerintah yang lebih tangguh dan inovatif yang dapat 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
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memberikan layanan kepada warga melalui media yang sekarang mereka 

inginkan, dan dapat membantu mempertahankan bakat inovatif di dalam 

lembaga. Sebagai bonus tambahan, ini menciptakan peluang kerja karena bakat 

baru dibutuhkan untuk memecahkan masalah baru, dan kewirausahaan yang 

membawa ini dapat memacu pembangunan ekonomi. Apakah itu mengubah 

bagaimana individu berkolaborasi, atau cara organisasi menjalankan proses 

berskala besar, transformasi digital menawarkan kenaikan yang signifikan bagi 

semua lembaga, terlepas dari ukuran atau misi mereka. 

 

Kontributor 
Individu dan organisasi berikut berkontribusi terhadap dokumen ini: 

 
• Carina Veksler, Solusi Sektor Publik, AWS Sektor Publik 

• Doug VanDyke, Manajer Umum, Pemerintah Federal, Sektor Publik 

AWS 

Baca Lebih Lanjut 
Untuk informasi tambahan, lihat berikut ini: 

 
• Bagaimana Kota Bisa Berhenti Membuang Uang, Bergerak Lebih Cepat, 

dan Berinovasi 

• AWS Cloud Kerja Adopsi 

• 10 Pertimbangan untuk Pengadaan Cloud 

• Memaksimalkan Nilai dengan AWS 
 

https://aws.amazon.com/whitepapers/how-cities-can-stop-wasting-money-move-faster-and-innovate/
https://aws.amazon.com/whitepapers/how-cities-can-stop-wasting-money-move-faster-and-innovate/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/10-considerations-for-a-cloud-procurement.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/total-cost-of-operation-benefits-using-aws.pdf
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