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Abstract 

Cloud Computing technology is a compute model where remote data storage, processing and use can be 
accessed over the Internet. Cloud Computing technology is part of the effectiveness of Work  From Home 
policy, which is changing the working system in a new way. This research aims to describe and 
understand the use of Cloud Computing,servicemodels, deployment models and advantages and 
disadvantages as WFH policies that can be implemented by industry and organization. The research 
method used is literature review conducted by examining the topic more thoroughly than the research 
that has been done before. The study found that globally, use of Cloud Computing in 2020 will increase 
by 50 percent. Cloud Computing service providers consist of domestic companies namely PT Telkom and 
overseas companies namely Amazon.com,Inc. It was found  that Cloud Computing technology  in 
Indonesia has been implemented in both the company and the Institute of Government. The service 
model is used namely Cloud Software as a Service  while for its deployment model is Hybrid Cloud. 
Conclusions that can be drawn are service models that have been used by companies and government 
institutes during the wfh policy, namely cloud software as a service (SaaS) service model namely Paques 
Cloud Connect while for its deployment model is Hybrid Computing. For the advantages / benefits of 
Cloud Computing technology  for organizations that donot require users to have a hard drive, reduce 
the cost of procurement of resources, save working time and facilitate users when monitoring 
management and operational systems, while for the shortcomings are having to with a stable internet 
connection and un provided access for tenants of Cloud Computing services to data sources. 

Keywords: Cloud Computing, WFH policy Effectiveness 

Abstrak 

Teknologi Cloud Computing merupakan model komputasi tempat penyimpanan, pemrosesan dan 
penggunaan data jarak jauh yang dapat di akses melalui internet. Teknologi Cloud Computing adalah 
bagian dari efektivitas kebijakan Work From Home yakni perubahan sistem kerja dengan cara baru. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan memahami penggunaan Cloud Computing, 
model layanan, model penyebaran serta kelebihan dan kekurangan sebagai kebijakan WFH yang dapat 
diimplementasikan oleh industri dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah literature 
review yang dilakukan dengan meneliti topik secara lebih dalam dari penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa secara global penggunaan komputasi awan (cloud) 
pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 50 persen. Penyedia layanan Cloud Computing 
terdiri dari perusahaan dalam negeri yakni PT Telkom dan perusahaan luar negeri yakni 
Amazon.com,Inc. Ditemukan bahwa teknologi Cloud Computing di Indonesia telah diimplementasikan 
baik di perusahaan dan Institut Pemerintahan. Model layanan digunakan yaitu Cloud Software as a 
Service sedangkan untuk model penyebarannya yaitu Hybrid Cloud. Kesimpulan yang dapat diambil 
yakni model layanan yang telah digunakan oleh perusahaan dan Institut Pemerintahan selama 
ditetapkannya kebijakan WFH yaitu model layanan Cloud Software as a Service (SaaS) yakni Paques 
Cloud Connect sedangkan untuk model penyebarannya yaitu Hybrid Computing.  
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Untuk kelebihan/manfaat teknologi Cloud Computing bagi organisasi yakni tidak mengharuskan 
pengguna untuk memiliki hardisk, menekan biaya pengadaan sumber daya, menghemat waktu kerja 
serta memudahkan pengguna saat melakukan pemantauan sistem manajemen dan operasional, 
sedangkan untuk kekurangannya adalah harus dengan koneksi internet yang stabil dan tidak 
disediakannya akses bagi penyewa layanan Cloud Computing ke sumber data. 

Kata kunci: Komputasi Awan, Efektivitas kebijakan WFH 

 

PENDAHULUAN  

Pandemi menyebabkan hampir semua perusahaan di dunia menerapkan skema 

Work From Home (WFH) bagi karyawan. Skema WFH merupakan anjuran dari WHO atau 

World Health Organization sebagai upaya untuk mendorong negara-negara di dunia agar 

lebih bijak, terus berinovasi dan peka terhadap teknologi ketika di perhadapkan dengan 

situasi yang berbeda (Mungkasa, 2020). Seiring maraknya penerapan skema WFH yang 

menjadi tren saat ini, membuat penggunaan teknologi Cloud Computing semakin meningkat 

baik dari segi perusahaan maupun pemerintahan (Yasmine, 2020). Agustina (2020) 

mengemukakan bahwa perubahan menjadi dorongan bagi personal dalam memahami 

dunia digital dan memberikan hasil berupa output dan pemasukan bagi perusahaan 

meskipun dalam implikasinya masih ada beberapa perusahaan yang belum 

mengimplementasikan teknologi berbasis cloud. Perubahan tersebut menimbulkan 

kebijakan baru untuk membangun industri dan institusi di masa mendatang. Dengan 

adanya kebijakan ini, menuntut semua sektor dapat memanfaatkan teknologi digital 

sebagai efektivitas kebijakan WFH yang berupa alat penyimpanan data dan informasi baru 

guna mendukung penerapan sistem kerja dengan cara baru. Kebijakan WFH secara tidak 

langsung menjadi tantangan bagi perusahaan besar karena naiknya penggunaan digitalisasi 

dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan dan karyawan, disisi lain kebijakan ini menjadi 

kesempatan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya manusia. Selain itu, Work 

From Home (WFH) alias bekerja di rumah sebagai efektivitas kebijakan WFH untuk 

meminimalisir dampak dan penyebaran virus Corona (COVID-19), kebijakan WFH telah 

dijalankan mulai dari level kementerian sampai perusahaan yang berbasis teknologi karena 

selain mendukung cara kerja yang kolaboratif dapat menghasilkan lebih banyak hal positif 

seperti: membangun Digital Culture & Mindset serta mengembangkan kompetensi digital 

dengan memanfaatkan teknologi dan Collaboration Platform (Tribunnews.com, 2020). 

Dalam perkembangannya Cloud Computing mampu menyediakan berbagai jenis 

layanan seperti: layanan perangkat keras (hardware), infrastruktur, platform dan aplikasi. 

Untuk penggunaan dan pemanfaatannya, fasilitas Cloud Computing sangat praktis dan 



CFP Dies Natalis FEB UKSW Ke-61 
Building Sustainability through Adaptation in  
the Global and Intense Dynamic Environment   

20 Januari 2021 

490 

ISBN: 978-979-3775-81-4 

 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana 

mudah dilakukan oleh pengguna akhir (end-user) tanpa harus mengetahui lokasi fisik dan 

konfigurasi dari sistem komputasi karena sistem komputasi dari penyedia layanan Cloud 

Computing mampu menyembunyikan berbagai kompleksitas dari manajemen infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi dari para pengguna (Jamaluddin, 2015).  

Dhika, Destiawati & Jaya (2020) menjelaskan bahwa sejak satu bulan lebih lamanya 

penerapan WFH, perusahaan Mid Solusi Nusantara (Mekari) yang bergerak di bidang 

Software as a service telah mengadopsi teknologi berbasis cloud berupa Software Payroll 

dan HRIS. Teknologi berbasis cloud diyakini mampu mengatasi beberapa masalah yang 

terjadi di masa WFH, antara lain: (1) Membantu HRD (Human Resource Development) dalam 

mengelola payroll dari puluhan hingga ratusan karyawan yang dianggap efektif dan efisien 

untuk mendata kehadiran karyawan; (2) Membantu HR dalam menghadapi perilaku baru 

seperti: penghitungan data absensi, time-off atau overtime serta meminimalisir kesalahan 

pada proses payroll; (3) Cloud Computing dapat membantu institusi dalam proses 

komputasi yang meliputi: server, arsip database, networking software, analisis serta 

intelegensi guna meningkatkan bisnis dengan inovasi yang lebih cepat (Bisnis.com, 2020); 

(4) Teknologi Cloud Computing dapat membuat pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih 

terorganisir dan efisien, teknologi ini tergolong mudah dan aman untuk diaplikasikan oleh 

semua end user sehingga dapat meminimalisir risiko kehilangan data. Maka dari itu 

penelitian kali ini mengkaji informasi lebih rinci mengenai konsep perlindungan hukum 

berbasis Cloud Computing dan bagaimana penerapannya sebagai kebijakan WFH diyakini 

dapat memberikan prospek cerah bagi pelaku industri yang belum dilakukan riset oleh 

peneliti sebelumnya. 

Masalah dalam penelitian ini yakni implementasi teknologi Cloud Computing 

sebagai efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) di masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan masalah penelitian yang diperoleh maka ditemukan persoalan penelitian yang 

akan digali lebih dalam yaitu: 1. Bagaimana penggunaan teknologi Cloud Computing sebagai 

kebijakan WFH? 2. Bagaimana model layanan & penyebaran teknologi Cloud Computing 

sebagai kebijakan WFH? 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan teknologi Cloud Computing 

sebagai kebijakan WFH? Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menggambarkan 

dan memahami penggunaan teknologi Cloud Computing, model layanan dan penyebarannya 

serta kelebihan dan kekurangan sebagai kebijakan WFH yang diimplementasikan oleh 

pihak perusahaan dan karyawan. Dari beberapa tujuan yang  diuraikan, penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Menjadi sarana bagi perusahaan 
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dan karyawan yang sedang mempraktikkan kebijakan WFH melalui teknologi Cloud 

Computing. 2. Menjadi sumber referensi kebijakan untuk semua pihak yang menerapkan 

terutama bagian MSDM dalam meningkatkan sistem kerja dengan cara baru.  

TELAAH PUSTAKA 

Konsep Perlindungan Hukum berbasis Cloud Computing dan Kebijakan WFH 

Dewi (2016) menjelaskan bahwa konsep perlindungan hukum atas data tergantung 

kepada kesediaan seseorang dalam mempublikasi data serta adanya ketentuan-ketentuan 

yang harus dipenuhi. Hukum perlindungan data meliputi langkah-langkah mengenai 

perlindungan dan kemananan data pribadi. Konsep ini sudah ada sejak tahun 1890 di saat 

Louis Brandeis menulis esainya dengan judul The Right To Privasi yang dipublikasikan oleh 

Harvard Law Review. Fatmawati, Hermono & Budi S.H., (2016) mengemukakan bahwa 

mengenai perlindungan data pengguna telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) sebagaimana 

dalam pasal ini ditegaskan tidak diperkenankan menggunakan data maupun informasi 

seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, tujuannya untuk 

memberikan rasa aman terhadap pengguna sistem Cloud Computing. Untuk pelaksanaannya 

harus melalui dua tahapan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum 

yang berasal dari pemerintah guna mencegah pelanggaran yang belum terjadi, sedangkan 

perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang digunakan saat terjadinya 

pelanggararan guna mengantisipasi apabila terjadi kebocoran data serta diberlakukannya 

sanksi seperti denda atau penjara. 

Syarpani, Kurnia & Husain (2014) menjelaskan ketentuan perundang-undangan 

yang mengatur tentang data pribadi sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), akan tetapi masih 

dianggap belum relevan karena hanya memuat ketentuan umum dan tidak ada penjelasan 

yang lebih spesifik sehingga tidak menjamin perlindungan data pribadi, berbeda dengan 

riset yang dilakukan Mungkasa (2020) menjelaskan bahwa saat kebijakan WFH mulai 

diterapkan, terdapat isu yang mendasari timbulnya kebijakan perusahaan seperti; (1) 

Kelayakan yang menegaskan bahwa adanya kebijakan diharapkan mampu memberikan 

makna kejelasan dari bekerja jarak jauh; (2) Ketersediaan akan fasilitas serta aturan baru 

sebagai panduan bekerja; (3) Adanya kesepakatan akan jadwal yang ditetapkan untuk 

menghindari diskriminasi antar pekerja; (4) Adanya respon cepat baik dari atasan maupun 
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karyawan dalam penerapan kebijakan baru; (5) Produktivitas menjadi tolak ukur 

perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. 

Kornelius (2020) menjelaskan bahwa kebijakan WFH secara tidak langsung 

menurunkan pendapatan masyarakat karena tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari 

rumah, munculnya kebijakan ini telah memperoleh tanggapan dari pemerintah berupa 

stimulus perekonomian nasional yang diusahakan demi kesejahteraan masyarakat. 

Meilinda & Taufik (2020) menjelaskan bahwa semenjak Covid-19 telah muncul kebijakan 

dalam jangka pendek yakni disebut sebagai proliferasi kebijakan. Menariknya, terdapat 

perubahan kebijakan yang tercantum dalam Keppres No.7 tahun 2020 menjadi Keppres No. 

9 tahun 2020 mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dengan adanya 

kebijakan yang disahkan oleh pemerintah ini justru menjadi sorotan publik karena 

dianggap tujuan diberlakukannya kebijakan tidak berfokus pada pencegahan melainkan 

penanganan.  

Penggunaan Teknologi Cloud Computing sebagai Kebijakan WFH 

Mutia (2016) menjelaskan bahwa teknologi Cloud Computing sudah ada sejak 1960-

an  bersamaan dengan situs Internet dan Web, namun saat itu internet lebih awal populer 

karena adanya perubahan bandwith pada tahun 1990-an. Mengenai cara kerja Cloud 

Computing ini bersifat transparan artinya pengguna tidak diharuskan memiliki pengalaman 

khusus dalam mengoperasikan sistem ini. Irion (2015) mengemukakan bahwa istilah awan 

yang digunakan dalam Cloud Computing untuk menggambarkan model tempat 

penyimpanan, pemrosesan dan penggunaan data jarak jauh yang dapat di akses melalui 

internet. Dalam implementasinya teknologi Cloud Computing atau dikenal dengan istilah 

komputasi awan sebagai media sederhana dan terbilang sangat praktis bagi pelaku usaha 

yang berbaur di dunia bisnis guna meminimalkan keperluan akan sumber daya (Ismayani, 

2013). Chourasia, Dong & Prescod (2015) mengemukakan bahwa layanan cloud yang 

dikembangkan oleh pihak eksternal yakni perusahaan Cloud Computing dipercaya lebih 

cepat daripada mengadopsi teknologi informasi secara internal. Fadil (2020) 

mengemukakan bahwa penggunaan sumber daya Cloud Computing mencakup sumber daya 

fisik dan sumber daya virtual sehingga termasuk teknologi yang sangat cepat 

perkembangannya dalam mengalihkan dunia bisnis dan membuat perusahaan memilih 

bergabung pada server ini karena dapat menekan besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan daripada membeli software dan server yang diperkirakan tingkat kegagalannya 

55-75 persen. 
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Implementasi teknologi Cloud Computing di perusahaan atau instansi menjadi 

sangat penting, banyak perusahaan yang telah beralih pada Cloud Computing karena 

dipercaya membantu penyelesaian dengan sistem komputerisasi yang dapat 

meminimalkan kerugian biaya infrastruktur pembelian software maupun biaya listrik (Euis 

& Heryana, 2018). Kurniawan (2015) menambahkan bahwa teknologi Cloud Computing 

telah memberikan banyak kemudahan yang bersifat scalable yang berarti terukur dan 

secara otomatis sudah terhubung dengan IP jaringan. Variasi dari layanan ini terdiri dari 

Microsoft, Google dan Amazon. 

Penelitian Fauziah (2014) menjelaskan bahwa teknologi Cloud Computing menurut 

A. Rifai ZA (2010) dalam e-book “Cloud Computing strategies” berbasis pada permintaan 

pengguna yakni (Inflection Point) yang terdiri dari infrastruktur berbasis data, platform dan 

pelayanan yang berbasis Cloud Computing. Muslim & Retno (2014) menambahkan bahwa 

Cloud Computing merupakan sebuah versi client-server yang memiliki kapasitas seperti: 

Server, Storage, Network dan Software yang dianggap  sebagai layanan yang mudah untuk 

dikontrol oleh pengguna. Rata-rata komunitas memilih untuk mengadopsi teknologi ini 

sebagai layanan Cloud Hosting Provider. Namun, berbeda dengan riset yang dilakukan oleh 

Dewi (2016) menambahkan bahwa Cloud Computing dapat langsung digunakan tanpa harus 

melakukan instalasi dan tidak ada batasan akses, akan tetapi ini justru menimbulkan 

masalah hukum baru yang dirasa telah melanggar privasi terkait data pribadi seperti data 

yang bersangkutan dengan identitas pelanggan.  

Fatmawati, Hermono & Budi, S.H., (2016) menjelaskan bahwa dikaji dari artikel 

Communications World Weekly, teknologi Cloud Computing menjadi generasi keempat 

dalam revolusi bidang teknologi informasi. Nurohman, H & Riana (2018)  mengemukakan 

bahwa penggunaan teknologi Cloud Computing sudah diterapkan oleh Instansi Kementerian 

Perindustrian yang dipercaya dapat mengatasi masalah dalam sharing dokumen antar 

direktorat dengan bantuan jaringan internet yakni Wide Area Network (WAN) dengan 

merancang Cloud Computing Private yaitu Service Layer Infrastructure As a Service yang 

diperuntukkan untuk karyawan, dimana teknologi ini menyediakan layanan seperti: 

menyimpan data, perangkat lunak dan multimedia yang didukung dengan jaringan internet 

yang stabil dengan tipe Clien-Server yakni secara internal memiliki daya muat storage sesuai 

kebutuhan pemakai guna memudahkan industri menghubungkan dokumen melalui gadget, 

laptop atau komputer tanpa batas.  
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Prabowo, Widyawan, M, Muslim, & Utama (2017) menjelaskan bahwa di tahun 2015 

penggunaan teknologi Cloud Computing oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

untuk menggantikan prasarana data center yang sudah tidak layak,  dalam implementasinya 

institusi dituntut mampu menciptakan strategi yang efektif untuk mengantisipasi risiko 

yang dapat berpengaruh terhadap kinerja. Salah satu faktor utama yang termasuk dalam 

kriteria Network Preparedness/ Digital Infrastructure oleh pemerintah yaitu Cloud 

Computing di bagian layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti: depresiasi 

biaya, kemampuan dalam menghasilkan layanan yang optimal dan cara 

menghubungkannya tidak ada batasan baik waktu, tempat dan perangkat dalam Zhang & 

Chen (2010) hal ini mendorong pemerintah dengan cepat mengadopsi Cloud Computing. 

Namun, sejauh ini layanan Cloud Computing yang dipraktikkan oleh LIPI hanya 

berlandaskan dari fenomena yang terjadi dan sampai saat ini belum dilakukannya 

pemeriksaan. Maka dari itu dalam (Cloud Security Alliance, 2013) menyatakan bahwa 

dibutuhkannya standar yang tepat sebagai acuan mengelola penggunaan teknologi Cloud 

Computing dari risiko seperti pelanggaran data, kehilangan data, ketidakamanan APIs, 

kegagalan dalam layanan, ancaman bagi pengguna, penyalahgunaan layanan cloud, 

penyelesaian dalam pengujian yang tidak memadai, masalah teknologi di waktu yang sama. 

Jones, Irani, Sivarajah & Love (2019) mengemukakan bahwa dalam konteks 

pemerintahan, komputasi awan yakni Cloud Computing digunakan sebagai alat untuk 

memfasilitasi saat berbagi informasi, mengolah aplikasi dan dijadikan sebagai ukuran untuk 

menghemat biaya. Selain itu, kehadiran teknologi ini mampu memfasilitasi strategi 

teknologi informasi (TI) dalam mengembangkan sistemnya dengan cara memberikan 

kesempatan kepada pengguna untuk mengakses sistem cloud serta terhubung dengan 

koneksi internet. Onyegbula, Dawson & Stevens (2011) menjelaskan bahwa Cloud 

Computing merupakan cara inovatif dalam penghematan biaya di lembaga pemerintahan. 

Hambatan yang sering terjadi dalam kelancaran sistem operasi diantaranya: kendala 

anggaran, kurangnya efisiensi dalam mengolah dan media penghubung komunikasi. 

Dengan adanya teknologi Cloud Computing dapat meminimalkan pengeluaran pemerintah 

terkait perluasan Teknologi Informasi (TI) dimana pemerintah hanya mengeluarkan biaya 

penggunaan sumberdaya tanpa melibatkan pegawai khusus untuk mengelola masalah 

Teknologi Informasi (TI).  
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Model Layanan & Penyebaran Teknologi Cloud Computing sebagai  

Kebijakan WFH 

Sudaryono, Aryani & Ningrum (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga model 

layanan yang disediakan Cloud Computing yaitu; (1) Cloud Software as a Service (SaaS) 

merupakan layanan yang penggunanya tidak perlu memiliki hardware dan software CRM 

karena penggunaannya yang tidak memiliki batasan memungkinkan pengguna 

mendapatkan aplikasi terbaru ketika melakukan pembaharuan atau dikenal dengan istilah 

upgrade; (2) Platform as a Service (PaaS) adalah aplikasi yang bersifat package yakni tidak 

dapat digunakan untuk bisnis secara maksimal yang telah melakukan kerja sama dengan 

penyedia layanan Paas seperti: Microsoft Azure dan Amazon Web Services; (3) Infrastructure 

as a Service (IaaS) merupakan layanan yang hanya menyediakan sumber daya komputasi 

prosessor, storage dan memory, namun kekurangan layanan ini yaitu penyedia tidak 

memberikan sistem operasi dan aplikasinya.  

Ashari & Setiawan (2011) terdapat empat model penyebaran Cloud Computing, 

yaitu; (1) Private Cloud merupakan prasarana cloud yang digunakan oleh organisasi, pihak 

ketiga atau campuran dari beberapa pihak; (2) Community Cloud adalah prasarana yang 

digunakan organisasi secara bersama; (3) Public Cloud merupakan prasarana yang 

diberlakukan untuk umum; (4) Hybrid Cloud merupakan prasarana cloud yang terdiri dari 

dua atau lebih komposisi seperti: komunitas, swasta, publik.  

Wahyu Setyo Prabowo, Muslim & Iryanto (2015) menjelaskan bahwa model layanan 

yang digunakan oleh Institut Pemerintahan yaitu model layanan Cloud Computing yakni 

Cloud Software as a Service (SaaS), penggunaan layanan yang dapat diakses oleh klien 

melalui antarmuka seperti: web browser yakni email yang berbasis web, uniknya personal 

tidak sepenuhnya dapat mengendalikan ataupun mengelola dasar infrastruktur awan 

seperti: server, jaringan, sistem operasi, penyimpanan dan kemampuan aplikasi pengguna. 

Kelebihan dan Kekurangan teknologi Cloud Computing sebagai Kebijakan WFH 

Cole & Moore (2018) mengemukakan bahwa perangkat cloud dapat mengelola 

perangkat keras dan  perangkat lunak yang memungkinkan pengguna dapat merancang 

alur kerja yang mencakup aplikasi, database, sistem, jaringan, penyimpanan dan web server 

serta dapat memfokuskan pada cara mengembangkan dan pengoperasian sistem yang 

sudah ada. Cloud Computing memberikan keuntungan dibandingkan dengan pusat data 

perusahaan konvesional, termasuk kemampuan dalam mengukur beban kerja yang 
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semakin meningkat, mengatasi masalah data dengan cepat serta dapat memantau status 

aplikasi dari jarak jauh.  

Kurniawan (2015) menjelaskan bahwa kelebihan atau manfaat dari penerapan 

Cloud Computing memberikan pandangan yang berbeda dari setiap pihak baik dari segi 

pembelajaran yakni kualitas sarana belajar maupun segi ekonomi bagi perusahaan. 

Christanto & Suprayogi (2017) menambahkan kelebihan dari teknologi Cloud Computing 

yaitu dengan adanya skalabilitas dan penambahan daya muat tidak mengharuskan 

pengguna untuk memiliki hardisk dan mengenai kekhawatiran akan pembobolan data telah 

diamankan oleh layanan Cloud Computing. Sudaryono, Aryani & Ningrum (2012) 

menjelaskan bahwa (dalam Hartig, 2008) kelebihan Cloud Computing memberikan 

kemudahan seperti; (1) Seorang perintis dalam dunia bisnis tidak perlu menanamkan 

modal di awal untuk membeli sebuah hardware melainkan dapat melakukan pembayaran 

sesuai pemakaian saja; (2) Dapat mengubah CAPEX menjadi OPEX yang berarti tidak perlu 

mengeluarkan dana atau modal diluar biaya operasional; (3) Fleksibel yakni 

penggunaannya sesuai kebutuhan (4) Dapat memfokuskan pada bisnis.  

Ashari & Setiawan (2011) menambahkan bahwa kelebihan lain diantaranya yaitu 

menekan biaya pengadaan sumber daya, biaya operasional, meminimalkan waktu yang 

terpakai, memudahkan memantau sistem manajemen dan operasional serta dapat 

diandalkan dalam membangun kerja sama. Selain itu, teknologi Cloud Computing memiliki 

beberapa kelemahan yang menjadi hambatan baik bagi pengguna maupun perusahaan 

seperti: harus dengan koneksi internet yang stabil serta tidak disediakan akses ke sumber 

data khususnya bagi perusahaan yang telah melakukan sistem kontrak pada layanan Cloud 

Computing. Rumetna (2018) menambahkan bahwa kekurangan yang terdapat pada Cloud 

Computing yaitu; 1. Koneksi internet, karena internet merupakan kunci utama untuk 

terhubung ke sistem Cloud Computing; 2. Tidak adanya akses langsung (direct access) yang 

disediakan kepada penyewa layanan Cloud Computing ke sumber daya; 3. Kualitas server, 

diperlukan penanganan masalah server dan sistem backup (pemulihan) apabila sewaktu-

waktu akses program mengalami down, jika tidak pengguna akan mengalami kerugian yang 

sangat besar.  

  



CFP Dies Natalis FEB UKSW Ke-61 
Building Sustainability through Adaptation in  
the Global and Intense Dynamic Environment   

20 Januari 2021 

497 

ISBN: 978-979-3775-81-4 

 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Tabel 5 Kelebihan Teknologi Cloud Computing 

  Kelebihan 
Cloud Computing 

 
Kemampuan mengukur beban kerja 

Memantau status aplikasi dari jarak jauh 

Tidak mengharuskan pengguna untuk memiliki hardisk 
Pembobolan data sudah diamankan oleh layanan Cloud Computing 

Menekan biaya pengadaan sumber daya 
Menekan biaya operasional 

Meminimalkan waktu yang terpakai 
Dapat diandalkan dalam membangun kerja sama 

 

Tabel 2 Kekurangan Teknologi Cloud Computing 

  Kekurangan 
Cloud Computing Harus dengan koneksi internet yang stabil 

Tidak disediakan akses ke sumber data 

Kualitas server (Penanganan dan sistem backup) 

 

METODA 

Penulisan karya ilmiah mengenai teknologi Cloud Computing sebagai efektivitas 

kebijakan Work From Home terkait konsep dan implementasinya dikaji menggunakan 

metode literature review atau literature ilmiah. Yuliana & Kusumawati (2019) menjelaskan 

bahwa metode literature review dilakukan dengan meneliti topik secara lebih dalam dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang logis 

terhadap pembaca. Penelitian ini dilakukan dari berbagai temuan melalui textbook dan 

situs-situs terpercaya seperti Google Scholar, EBSCO dan kutipan berita terpercaya di 

Indonesia yakni Bisnis.com, medcom.id, ayosemarang.com dan sumber artikel berita 

lainnya sebagai pendukung dalam menyusun karya ilmiah ini. Manfaat dari literature review 

yaitu untuk menambah wawasan pada bidang yang diteliti, membuktikan hasil penelitian 

yang sudah dilakukan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dengan mengkaji 

informasi yang relevan secara sistematis, untuk menafsirkan serta memecahkan masalah 

penelitian melalui metode penelitian yang sudah digunakan sebelumnya.  
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PEMBAHASAN 

Implementasi Teknologi Cloud Computing di Perusahaan 

Irion (2015) mengemukakan bahwa istilah awan yang digunakan dalam Cloud 

Computing untuk menggambarkan model komputasi tempat penyimpanan, pemrosesan 

dan penggunaan data jarak jauh yang dapat diakses melalui internet. Fadil (2020) 

mengemukakan bahwa penggunaan sumber daya Cloud Computing mencakup sumber daya 

fisik dan sumber daya virtual sehingga termasuk teknologi yang sangat cepat 

perkembangannya dalam mengalihkan dunia bisnis, membuat perusahaan memilih 

bergabung pada server ini karena dapat menekan besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan daripada membeli software dan server yang diperkirakan tingkat kegagalannya 

55-75 persen. 

Di indonesia, salah satu perusahaan yang menggunakan Cloud Computing yaitu PT 

Telkom yang bergerak di bidang telekomunikasi, layanan data center sebagai pemain 

utama, implementasi Cloud Computing berbasis private cloud storge pada perusahaan 

memberikan manfaat di berbagai sektor industri, pendidikan, pertanian, kesehatan, 

keuangan dan perbankan (Dewi, 2016).  Private cloud storge adalah bentuk implementasi 

rancangan cloud yang membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak, untuk 

mendukung penerapannya dengan cara; 1. Melakukan pengujian lewat web browser; 2. 

Melakukan pengujian upload data; 3. Melakukan pengujian download data; 4. Melakukan 

pengujian sharing data; 5. Melakukan pengujian sinkronisasi lewat desktop; 6. Melakukan 

anlisis perbandingan sistem; 7. Melakukan analisis SWOT; 8. Melakukan analisis fungsional; 

9. Melakukan analisis non fungsional; 10. Melakukan analisis biaya pengeluaran 

perancangan sistem (Hernowo, K, & Lestari, 2016).  

Impementasi model layanan di perusahaan menggunakan tiga jenis model layanan 

diantaranya; (1) Cloud Software as a Service (SaaS) merupakan layanan yang penggunanya 

tidak perlu memiliki hardware dan software CRM karena penggunaannya yang tidak 

memiliki batasan memungkinkan pengguna mendapatkan aplikasi terbaru ketika 

melakukan pembaharuan atau dikenal dengan istilah upgrade; (2) Platform as a Service 

(PaaS) adalah aplikasi yang bersifat package yakni tidak dapat digunakan untuk bisnis 

secara maksimal yang telah melakukan kerja sama dengan penyedia layanan Paas seperti: 

Microsoft Azure dan Amazon Web Services; (3) Infrastructure as a Service (IaaS) merupakan 

layanan yang hanya menyediakan sumber daya komputasi prosessor, storage dan memory, 

namun kekurangan layanan ini yaitu penyedia tidak memberikan sistem operasi dan 
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aplikasinya (Sudaryono, Aryani & Ningrum, 2012), sedangkan untuk implementasi model 

penyebarannya terdiri dari; (1) Private Cloud merupakan prasarana cloud yang digunakan 

oleh organisasi, pihak ketiga atau campuran dari beberapa pihak; (2) Community Cloud 

adalah prasarana yang digunakan organisasi secara bersama; (3) Public Cloud merupakan 

prasarana yang diberlakukan untuk umum; (4) Hybrid Cloud merupakan prasarana cloud 

yang terdiri dari dua atau lebih komposisi seperti: komunitas, swasta, publik (Ashari & 

Setiawan, 2011). 

Menurut studi McAfee menemukan bahwa secara global penggunaan komputasi 

awan (cloud) mengalami peningkatan sebesar 50 persen bersamaan dengan peningkatan 

lalu lintas komputasi sebanyak dua kali lipat dari perangkat yang tidak dikelola perusahaan 

sehingga rentan terhadap potensi kehilangan data (Indotelko.com, 2020). Dewi (2016) 

menjelaskan bahwa implementasi model layanan Cloud Computing di Indonesia 

diperkirakan hingga tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 48 persen per tahun 

dengan model layanan infrastructure as a service paling unggul sebesar 55,9 persen. Selain 

itu, pada tahun 2015 penggunaan Cloud Computing mencapai 3,6 triliun atau naik sebesar 

70 persen dibandingkan dengan tahun 2014, diperkirakan Cloud Computing masih akan 

mengalami peningkatan di tahun berikutnya sebesar 20 persen sehingga menjadikan 

negara indonesia sebagai salah satu pengguna Cloud Computing tertinggi di Asia-Pasifik. 

Harni (2020) menambahkan bahwa berdasarkan data firmas riset pasar Frost dan Sullivan 

menyebutkan di tahun 2016 nilai Cloud Computing telah mencapai USD172 juta dan 

diprediksi nilai akan bertambah ditahun 2022 mendatang menjadi USD1,2 miliar. Beberapa 

badan usaha dalam negeri seperti: PT Telkom, PT Infinys System Indonesia, PT Cyberindo 

Mega Persada, PT Biznet Networks telah menawarkan kerja sama kepada perusahaan Cloud 

Computing.  

Selain itu, Google yang berbasis cloud telah melakukan kolaborasi dengan 

perusahaan global yakni Accenture yang memiliki tujuan yang sama yaitu berfokus; 1. 

Menumbuhkan proses bisnis berbasis pembelajaran mesin (Machine Learning/ML) dan 

kecerdasan buatan untuk memunculkan nilai-nilai baru; 2. Mengembangkan infrastruktur 

dengan mengandalkan komputasi awan dalam beban kerja perusahaan dan  menyediakan 

platform Google Cloud sebagai layanan terkelola; 3. Menyebarkan layanan berskala global 

kepada klien perusahaan yang dikelola Google Cloud platform sebagai solusi System 

Application and Processing (SAP); 4. Memberikan pengalaman kepada pelanggan dengan 

menyatukan data Google Marketing platform dengan berbagai sumber data antar 
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perusahaan, guna menambah wawasan dan keterlibatan pelanggan; 5. Memberlakukan 

skala G suite, yakni pilihan dari Google untuk menyatukan berbagai fitur guna membantu 

perusahaan mengatasi masalah yang berkaitan dengan produktivitas (Fauzan, 2019).  

Implementasi dari model layanan Cloud Computing yang telah diterapkan di 

perusahaan yaitu Cloud Software as a Service (SaaS) yakni Paques Cloud Connect Connect 

seperti: Google Spredsheet, Gmail, Gdoc, Yahoo Mail, Facebook yang mengutamakan big data 

analitik berbasis cloud yakni menggunakan satu platform dalam pemrosesan data (data 

processing), analisa data (data analytics) dan visualisasi data (data visualizations) sehingga 

pengguna tidak perlu mencari software lain untuk big data analitik karena telah banyak 

memberikan kemudahan baik bagi perusahaan maupun pelaku bisnis (business executive) 

dalam mengatasi tumpukan data seperti: memperlihatkan pola pemasaran, penjualan serta 

kebutuhan konsumen yang diarahkan untuk percepatan bisnis (Santoso, 2020). 

Berdasarkan data kaspersky menyatakan bahwa 32,1 persen perusahaan yang ada 

di Indonesia akan mengadopsi model layanan komputasi awan dalam jangka waktu 12 

bulan mendatang dan diperkirakan sebesar 19,4 persen perusahaan telah mengadopsi 

komputasi awan publik (Fauzan, 2019) Sedangkan untuk model penyebarannya menurut 

Gartner di tahun 2020 sekitar 75 persen penggunaan multi-cloud yakni hybrid cloud. PT 

Inovasi Informatika (i3) adalah salah satu anak perusahaan Computrade Technology 

International (CTI Group) yang membangun perusahaannya yakni Avvan dengan 

melibatkan manajemen multi-cloud (Setyaningrum, 2020), sedangkan berdasarkan survei 

Right Scale dari 94 persen responden, hampir 69 persen perusahaan telah mengadopsi 

salah satu model penyebaran cloud yakni hybrid computing di tahun 2019, hal ini 

disebabkan karena dalam hybrid computing memiliki kombinasi cloud pribadi dan public 

cloud. Namun, untuk memaksimalkan laba, perusahaan memiliki beberapa pertimbangan 

sebelum melakukan adopsi hybrid computing diantaranya yaitu: infrastruktur yang handal, 

kemampuan integrasi layanan dan kemanannya. 

Kelebihan dari teknologi Cloud Computing yaitu dengan adanya penambahan daya 

muat tidak mengharuskan pengguna untuk memiliki hardisk dan mengenai kekhawatiran 

akan pembobolan data sudah diamankan oleh layanan Cloud Computing (Christanto & 

Suprayogi, 2017). Kelebihan lainnya adalah menekan biaya pengadaan sumber daya, biaya 

operasional guna memajukan integritas yang diharapkan, meminimalkan waktu yang 

terpakai, memudahkan dalam memantau sistem manajemen dan operasional, dapat 

diandalkan dalam membangun kerja sama sedangkan kelemahannya dianggap sebagai 
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hambatan baik bagi pengguna maupun perusahaan seperti: harus dengan koneksi internet 

yang stabil serta tidak disediakan akses ke sumber data khususnya bagi perusahaan yang 

telah melakukan sistem kontrak pada layanan Cloud Computing (Ashari & Setiawan, 2011).  

Bondan Widiawan selaku Direktur Pengendalian Informasi Investigasi dan Forensik 

Digital pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa kelebihan Cloud 

Computing dapat digunakan oleh berbagai sektor dan memberikan efisiensi lewat praktik 

kolaborasi sehingga mudah dalam melakukan interaksi, seperti: data yang sudah disimpan 

dapat di akses kembali melalui banyak perangkat di infrastruktur Cloud Computing. MCAfee 

terikat dalam sistem yang berbasis cloud, merupakan salah satu perusahaan perangkat 

lunak di bidang antivirus dan keamanan komputer yang mampu mendeteksi akses login 

berdasarkan lokasi. Bondan Widiawan menjelaskan bahwa teknologi Cloud Computing 

memiliki kekurangan yang berpotensi sebagai ancaman bagi perusahaan dan pengguna 

Cloud Computing, seperti; 1. Dikutip dari McAfee, dari segi eksternal ancaman meningkat 

630 persen dan ditemukan 365 kolaborasi microsoft yang ingin bergabung ke sistem dengan 

cara yang tidak resmi; 2. Pengguna yang memiliki keahlian yang tinggi dapat melakukan 

login ditempat yang berbeda dalam waktu bersamaan; 3. Kesulitan yang dialami aparat 

penegak hukum yakni BSSN saat mengambil data terkait penyelidikan forensik digital 

kejahan sistem komputasi; 4. Dapat melakukan pembajakan informasi karena adanya 

kesalahan dalam konfigurasi (Rmco.Id, 2020). 

Implementasi Teknologi Cloud Computing di Institut Pemerintahan  

Prabowo, Widyawan, M, Muslim, & Utama (2017) menjelaskan bahwa di tahun 2015 

penggunaan teknologi Cloud Computing oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

untuk menggantikan prasarana data center yang sudah tidak layak,  dalam implementasinya 

institusi dituntut mampu menciptakan strategi yang efektif untuk mengantisipasi risiko 

yang dapat berpengaruh terhadap kinerja. Teknologi yang digunakan secara maksimal 

dapat mendukung proses transformasi yakni penggunaan teknologi oleh pemerintah. Salah 

satu faktor utama yang termasuk dalam kriteria Network Preparedness/ Digital 

Infrastructure oleh pemerintah yaitu Cloud Computing di bagian layanan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti: depresiasi biaya, kemampuan dalam 

menghasilkan layanan yang optimal dan cara menghubungkannya tidak ada batasan baik 

waktu, tempat dan perangkat dalam Zhang & Chen (2010) hal ini mendorong pemerintah 

dengan cepat mengadopsi Cloud Computing. Namun, sejauh ini layanan Cloud Computing 

yang dipraktikkan oleh LIPI hanya berlandaskan dari fenomena yang terjadi dan sampai 
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saat ini belum dilakukannya pemeriksaan. Maka dari itu dalam (Cloud Security Alliance, 

2013) menyatakan bahwa dibutuhkannya standar yang tepat sebagai acuan mengelola 

penggunaan teknologi Cloud Computing dari risiko seperti pelanggaran data, kehilangan 

data, ketidakamanan APIs, kegagalan dalam layanan, ancaman bagi pengguna, 

penyalahgunaan layanan cloud, penyelesaian dalam pengujian yang tidak memadai, 

masalah teknologi di waktu yang sama. 

Untuk penggunaan teknologi Cloud Computing sudah diterapkan oleh Instansi 

Kementerian Perindustrian yang dipercaya dapat mengatasi masalah dalam sharing 

dokumen antar direktorat dengan bantuan jaringan internet yakni Wide Area Network 

(WAN) dengan merancang Cloud Computing Private yaitu Service Layer Infrastructure As a 

Service yang diperuntukkan untuk karyawan, dimana teknologi ini menyediakan layanan 

seperti: menyimpan data, perangkat lunak dan multimedia yang didukung dengan jaringan 

internet yang stabil dengan tipe Clien-Server yakni secara internal memiliki daya muat 

storage sesuai kebutuhan pemakai guna memudahkan industri menghubungkan dokumen 

melalui gadget, laptop atau komputer tanpa batas (Nurohman, H & Riana, 2018).  

National Institute Of Standards and Technology (NIST) menyebutkan bahwa 

terdapat tiga jenis model layanan dalam Cloud Computing yaitu Cloud Software as a Service 

(SaaS), Cloud Platform as a Service (PaaS) dan Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) 

sedangkan untuk model penyebarannya terdiri dari; Private Cloud, Community Cloud, Public 

Cloud dan Hybrid Cloud (Jamaluddin, 2015). Untuk model layanan yang digunakan oleh 

Institut Pemerintahan yaitu Software as a Service (SaaS), penggunaan layanan dapat di akses 

oleh klien melalui antarmuka seperti: web browser yakni email yang berbasis web dan 

uniknya personal tidak sepenuhnya dapat mengendalikan ataupun mengelola dasar 

infrastruktur awan seperti: server, jaringan, sistem operasi, penyimpanan dan kemampuan 

aplikasi pengguna (Wahyu Setyo Prabowo et al., 2015), sedangkan untuk model 

penyebarannya yaitu dengan memfasilitasi perusahaan penyedia solusi Amerika Serikat, 

IBM yang berencana untuk membangun pusat data (data center) di Indonesia yakni Public 

Cloud (Fauzan, 2019). 

Kelebihan lainnya adalah menekan biaya pengadaan sumber daya, biaya 

operasional guna memajukan integritas yang diharapkan, meminimalkan waktu yang 

terpakai, memudahkan dalam memantau sistem manajemen dan operasional, dapat 

diandalkan dalam membangun kerja sama sedangkan kekurangannya adalah hambatan 

baik pada pengguna maupun perusahaan seperti: harus dengan koneksi internet yang stabil 
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serta tidak disediakan akses ke sumber data khususnya bagi perusahaan yang telah 

melakukan sistem kontrak pada layanan Cloud Computing (Ashari & Setiawan, 2011).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian mengenai pemanfaatan teknologi Cloud Computing untuk 

efektivitas kebijakan Work From Home, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

teknologi Cloud Computing sejauh ini sudah diimplementasikan oleh perusahaan dan 

Institut Pemerintahan dengan cara menghubungkan IP jaringan melalui internet untuk 

mendapatkan akses sebelum menjalankan program sehingga pengguna tidak diharuskan 

melakukan instalasi karena secara otomatis media penyimpanan data pengguna akan 

dialihkan ke sumber daya virtual yang akan dilanjutkan ke server aplikasi yang berarti data 

akan diproses dan langsung terintegrasi oleh sistem Cloud Computing. Penggunaan 

teknologi Cloud Computing sebagai kebijakan WFH sampai saat ini terus mengalami 

peningkatan karena organisasi menjadikannya sebagai alat untuk memfasilitasi dalam 

berbagi informasi dan mengolah aplikasi. Selain itu, penggunaan teknologi Cloud Computing 

selama WFH memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dalam memaksimalkan 

laba serta menjadi solusi permasalahan bagi pemerintahan dalam meminimalkan data 

secara efektif dan efisien.  

Untuk model layanan yang telah digunakan oleh perusahaan dan Institut 

Pemerintahan selama ditetapkannya kebijakan WFH yaitu model layanan Cloud Software as 

a Service (SaaS) yakni Paques Cloud Connect seperti: Google Spredsheet, Gmail, Gdoc, Yahoo 

Mail, Facebook sedangkan untuk model penyebaran yang dipilih yaitu Hybrid Cloud karena 

dapat memudahkan semua pengguna saat menempatkan data di Public Cloud. Namun, 

dalam implementasinya teknologi Cloud Computing memiliki beberapa kelebihan seperti: 

tidak mengharuskan pengguna untuk memiliki hardisk, dapat meneclokan biaya pengadaan 

sumber daya, menghemat waktu kerja serta memudahkan pengguna saat melakukan 

pemantauan sistem manajemen dan operasional, sedangkan untuk kekurangannya seperti: 

harus dengan koneksi internet yang stabil dan tidak disediakannya akses bagi penyewa 

layanan Cloud Computing ke sumber data. 
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