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Mengapa menggunakan cloud hibrid? 
 

Komputasi cloud menarik banyak perhatian, dan untuk alasan yang bagus: sebagai tempat beragam 
tujuan TI. Tetapi pusat data lokal juga memiliki peran penting untuk dilakukan, saat ini dan di masa 
mendatang. Bagi banyak organisasi, mengintegrasikan kedua hal ini penting untuk membuat cloud hibrid.  
 

Microsoft memahami realitas ini. Untuk membantu Anda mencapainya, kami menawarkan berbagai 
teknologi cloud dan teknologi lokal yang bersinergi secara koheren. Dan tidak seperti pesaing, 
fleksibilitas yang ditawarkan memungkinkan pemilihan jalur yang tepat untuk Anda. Kami berkomitmen 
untuk menyediakan cloud hibrid yang konsisten yang mendukung pendekatan yang Anda pilih.   
 

Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan cloud hibrid? Meskipun tidak mudah meyakinkan semua 
orang untuk setuju pada suatu definisi, namun ada beberapa persyaratan yang jelas. Misalnya, 
diperlukan cara untuk menghubungkan pusat data lokal dengan cloud, salah satu masalah yang 
dipecahkan oleh Microsoft dengan Azure Virtual Networks, Azure ExpressRoute, dan banyak lagi. Namun 
konektivitas dasar saja tidak cukup; cloud hibrid harus memiliki kemampuan lebih daripada itu, 
menyediakan satu set lengkap layanan yang konsisten.  
 

Microsoft yakin bahwa cloud hibrid yang andal harus memberikan empat komponen, yang masing-
masing membawa manfaat yang signifikan. Keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut: 
 

 Identitas umum untuk aplikasi lokal dan cloud. Hal ini meningkatkan produktivitas pengguna dengan 
memberikan pengguna akses terusan untuk semua aplikasinya. 
 

 Manajemen dan keamanan terintegrasi di cloud hibrid Anda. Hal ini memungkinkan cara terpadu 
untuk memantau, mengelola, dan membantu mengamankan lingkungan, sehingga memberikan 
peningkatan visibilitas dan kontrol. 
 

 Platform data yang konsisten untuk pusat data dan cloud Anda. Selain portabilitas data, hal ini juga 
memberi Anda akses tanpa batas ke layanan data lokal dan cloud untuk memperoleh wawasan 
mendalam mengenai data Anda 
 

 Pengembangan dan DevOps yang terpadu di cloud dan pusat data lokal Anda. Selain mudah beralih 
aplikasi di antara dua lingkungan yang diperlukan, hal ini juga memungkinkan Anda meningkatkan 
produktivitas pengembang, berkat lingkungan pengembangan yang sama yang kini dimiliki di kedua 
pusat data tersebut. 

 

Secara bersama, empat persyaratan ini memberikan pengalaman yang konsisten bagi pengembang, 
profesional data, manajer TI, dan pengguna. Gambar 1 meringkaskan hal ini, menampilkan contoh 
teknologi Microsoft untuk masing-masing. 
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Gambar 1: Cloud hibrid harus memberikan solusi yang konsisten di empat area: identitas; manajemen dan 

keamanan; platform data; serta pengembangan dan DevOps. 
 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Microsoft menawarkan teknologi cloud hibrid yang 
menunjukkan keempat area tersebut. Contoh ini mencakup komponen berikut:  

 

 Azure Active Directory bekerja dengan Active Directory lokal untuk menyediakan identitas umum 
bagi pengguna Anda. 

 

 Azure menyediakan layanan manajemen dan keamanan yang terintegrasi untuk infrastruktur cloud 
dan lokal. 

 

 Layanan data Azure digunakan bersama dengan SQL Server untuk menciptakan sebuah platform 
data yang konsisten. 

 

 Layanan Microsoft Azure di cloud yang digunakan bersama dengan Microsoft Azure Stack lokal 
menyediakan pengembangan dan DevOps terpadu. 
 

Apa yang terjadi jika Anda mencoba membuat cloud hibrid tanpa keempat atribut ini? Jawaban singkatnya 
adalah masalah: akan ada banyak perbedaan yang tidak perlu di seluruh lingkungan pusat data Anda. 
Semua perbedaan ini membawa kompleksitas, yang pada gilirannya membuat cloud hibrid Anda semakin 
sulit untuk digunakan, semakin sulit untuk dikelola, dan semakin sulit untuk diamankan. Risiko yang 
ditanggung meningkat sementara manfaat yang dapat diberikan kepada pengguna menyusut. 
 

Menciptakan cloud hibrid yang benar-benar konsisten, dengan keunggulan yang diberikan, merupakan 
pendekatan yang lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini, Microsoft berdiri sendiri dalam 
menawarkan keunggulan ini. 
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Persyaratan: identitas umum 
 

Ketika pengguna mengakses aplikasi, mereka tidak perlu khawatir apakah aplikasi dijalankan di pusat 
data lokal atau di pusat data cloud. Menyediakan identitas yang konsisten adalah bagian utama mencapai 
hal ini, itulah sebabnya mengapa Microsoft menciptakan Azure Active Directory (Azure AD). Layanan 
cloud ini menawarkan pengadaan akses terusan aman secara otomatis untuk pengguna baru, dan banyak 
lagi. 
 
 

Memberikan akses terusan ke aplikasi di mana pun untuk pengguna baru  
 

Tidak semua orang mudah mengingat kata sandi yang berbeda. Di perusahaan, masalah penyediaan 
akses terusan—kemampuan untuk masuk sekali, kemudian mengakses aplikasi apa pun—telah lama 
terpecahkan. Namun, dengan berkembangnya Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), masalah ini 
kembali memerlukan solusi. Dengan SaaS, pengguna bisa masuk cukup sekali, kemudian mengakses 
berbagai aplikasi lokal dan cloud, tidak perlu masuk secara terpisah untuk setiap aplikasi. Gambar 2 
menunjukkan bagaimana Azure AD memungkinkan hal ini.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2: Azure Active Directory memungkinkan pengguna masuk sekali, kemudian mengakses berbagai 

aplikasi lokal dan cloud.  
 

Untuk menggunakan Azure AD di cloud hibrid, organisasi menghubungkan terlebih dahulu Active 
Directory lokalnya ke Azure AD di cloud. Pengguna kemudian dapat masuk seperti biasa—Azure AD tidak 
terlihat oleh mereka. Setelah masuk, pengguna dapat mengakses berbagai aplikasi baik di lokal maupun 
di cloud tanpa harus masuk lagi. Mereka mendapat akses terusan melalui dunia hibridnya.  
 

Azure AD mendukung aplikasi cloud dari Microsoft, termasuk Office 365 dan Dynamics 365. Layanan ini 
juga mendukung banyak penawaran SaaS lainnya, termasuk Google Apps, Salesforce CRM, Dropbox, Box, 
Slack, Service Now, Workday, dan ribuan lainnya. Sama seperti Active Directory yang memungkinkan 
akses terusan ke aplikasi lokal dari berbagai vendor, Azure AD menyediakannya untuk aplikasi cloud dari 
beragam penyedia SaaS.  
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Menggunakan Azure AD untuk akses terusan juga memberikan manfaat lain, termasuk berikut ini:  
 

 Karena Azure AD menyediakan akun umum untuk banyak aplikasi, kebutuhan untuk memiliki 
beberapa kata sandi berbeda yang mungkin digunakan kembali di seluruh aplikasi SaaS berbeda 
akan berkurang. Hal ini akan meningkatkan keamanan pusat data Anda, karena pelanggaran di satu 
situs kecil kemungkinannya untuk mengungkap kata sandi yang telah digunakan kembali untuk 
aplikasi lain. 

 

 Ketika seorang pengguna berhenti dari suatu organisasi, administrator dapat mengakhiri aksesnya 
ke semua aplikasi (cloud atau lokal) cukup dengan menghapusnya dari Azure AD. Namun sebaliknya, 
jika pengguna memiliki akses terpisah ke aplikasi ini, maka admin harus menemukan dan 
menghapusnya satu per satu. 
 

Dukungan Microsoft yang luas untuk identitas hibrid ini unik di antara penyedia platform cloud 
terkemuka. Misalnya, AWS Identity dan Access Management fokus pada pengelolaan identitas untuk 
AWS sendiri dan sumber daya yang dijalankan di layanan AWS. Tidak seperti Azure AD, layanan ini tidak 
memberikan solusi umum untuk akses terusan yang berfungsi di aplikasi cloud dari banyak vendor. 

 
 

 

Aplikasi SaaS Hibrid 
 

Aplikasi yang tersedia, baik sebagai solusi SaaS maupun produk lokal yang merepresentasikan 
format lain dari komputasi cloud hibrid. Misalnya, Office 365 memiliki beberapa komponen yang 
berfungsi dengan cara ini, termasuk Exchange dan SharePoint.  
 

Dalam dunia hibrid, aplikasi SaaS hibrid bisa cukup berguna. Misalnya, SharePoint Online dan 
SharePoint Server menawarkan pengalaman administrasi umum, seperti pada Exchange Online 
dan Exchange Server. Aplikasi ini juga memberikan manfaat hibrid lainnya, seperti dukungan 
dalam SharePoint untuk pencarian di SharePoint Online dan SharePoint Server serta kemampuan 
untuk menggunakan domain email umum di Exchange Online dan Exchange Server.  
 

Seperti aplikasi lainnya, solusi SaaS hibrid harus mengelola identitas. Dengan Office 365, tantangan 
ini diatasi melalui Azure AD. Setiap organisasi yang menggunakan Office 365 juga menggunakan 
Azure AD, meskipun layanan ini tidak tegas terlihat. Layanan ini memungkinkan hal-hal seperti 
menetapkan lisensi ke aplikasi Office 365 tertentu berdasarkan grup AD, sehingga setiap orang 
dalam grup tertentu diberi akses. Menggabungkan identitas hibrid dengan aplikasi SaaS hibrid 
adalah cara lain yang ditawarkan secara konsisten di cloud hibrid, memberikan nilai tambah bagi 
organisasi Anda. 
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Melindungi identitas di lingkungan lokal dan cloud  
 

Menggunakan identitas umum untuk mengakses berbagai aplikasi merupakan manfaat yang langsung 
dapat dirasakan. Melindungi identitas menjadi semakin penting. Microsoft menawarkan beberapa cara 
untuk melakukan hal ini.  
 

Misalnya, Azure AD menyediakan Autentikasi MultiFaktor (MFA). Dengan opsi ini, masuk ke Azure AD 
memerlukan lebih dari sekadar sebuah kata sandi sederhana. Selain itu, diperlukan faktor kedua, seperti 
memasukkan kode yang dikirim ke ponsel pengguna. Dengan MFA, bahkan seorang peretas yang berhasil 
mencuri kata sandi pengguna tidak akan bisa masuk sebagai pengguna tersebut. Peretas juga harus 
memiliki akses ke telepon pengguna atau faktor lain yang digunakan untuk autentikasi. Hasilnya adalah 
perlindungan identitas yang lebih baik lagi dan risiko yang lebih rendah.  
 

Azure AD juga mendukung kebijakan akses bersyarat. Dengan cara ini, administrator dapat mengontrol 
akses ke aplikasi tertentu tidak hanya menggunakan identitas pengguna, tetapi juga berdasarkan pada 
perangkat yang digunakan, lokasi, grup yang dimasuki, dan banyak lagi. Identitas pengguna menentukan 
perimeter cloud hibrid Anda, sehingga penting melindunginya dengan MFA dan akses bersyarat. 
Bersamaan dengan ini, Microsoft menawarkan API lintas-platform untuk mengintegrasikan manajemen 
identitas ke dalam aplikasi lokal atau cloud, dengan dukungan untuk semua protokol modern, termasuk 
SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0., dan OpenID Connect. 
 

Persyaratan: manajemen dan keamanan terintegrasi  
 

Menggunakan cloud hibrid dapat memperluas opsi Anda dalam menyediakan layanan TI untuk 
organisasi. Namun demikian, belum ada fakta bahwa cloud hibrid menghadirkan tantangan baru untuk 
manajemen dan keamanan. Tantangan tersebut meliputi:  
 

 Memantau infrastruktur lokal dan sumber daya cloud yang terintegrasi. 
 

 Mengotomatisasi setiap fungsi secara efektif, seperti respons terhadap peringatan yang muncul 
melalui pemantauan. 

 

 Mengamankan area permukaan yang lebih besar yang diberikan cloud hibrid. 
 

 Menyediakan pencadangan data dan pemulihan bencana yang efektif untuk sumber daya cloud dan 
lokal. 

 

Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan manajemen dan keamanan yang dirancang untuk 
cloud hibrid. Untuk itu, Microsoft menyediakan layanan manajemen dan keamanan dari Azure, 
sehingga Anda memiliki kemampuan yang terpasang di seluruh siklus hidup operasional. Azure terdiri 
dari seperangkat alat terpadu untuk memantau, mengonfigurasi, dan melindungi cloud hibrid Anda. 
Gambar 3 menunjukkan gambaran besar manajemen dan keamanan Azure (yang mungkin sudah 
pernah Anda dengar sebagai Operations Management Suite). 
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Gambar 3: Azure menyediakan layanan manajemen dan keamanan terintegrasi untuk cloud  

hibrid modern.  
 

Layanan manajemen dan keamanan Azure yang dirancang untuk platform hibrid dan heterogen ini, 
memberikan kontrol yang lebih baik untuk sistem Windows dan Linux yang dijalankan di Azure atau di 
pusat data lokal Anda. Meskipun pada kenyataannya tidak ditampilkan dalam diagram, layanan Azure ini 
juga dapat memperpanjang untuk manajemen sistem Windows dan Linux yang dijalankan di layanan 
hosting atau di platform cloud lainnya, seperti AWS.  
 

Empat layanan utama terdiri dari pendekatan siklus hidup manajemen dari Azure: Wawasan dan 
Analitik, Otomatisasi dan Kontrol, Perlindungan dan Pemulihan, serta Keamanan dan Kepatuhan. Semua 
itu dapat diakses melalui satu dasbor, contoh ditunjukkan pada Gambar 4.  

 

 
 

Gambar 4: Dasbor Pemantauan menyediakan tampilan lingkungan cloud hibrid yang luas dan dapat disesuaikan.  
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Konsol tersusun dari ubin-ubin, dan setiap pengguna dapat menyesuaikan ubin yang akan muncul 
sesuai kebutuhan. Pengguna yang fokus pada keamanan, misalnya, mungkin lebih ingin menampilkan 
status perangkat lunak antimalware saat ini di sistem terkelola, jumlah masalah keamanan yang 
tertunda, dan peta yang menunjukkan sumber datangnya ancaman. Pengguna yang bertanggung jawab 
mengatur pencadangan dapat memilih menampilkan informasi tentang pencadangan terbaru untuk 
mesin virtual, email, dan data lainnya. Pengguna yang bertanggung jawab mengelola semua bidang 
ini—layanan manajemen dan keamanan Azure dirancang sebagai alat yang efektif bagi generalis—
dapat menampilkan beberapa kombinasi dari berbagai kebutuhan tersebut. Apa pun persyaratannya, 
antarmuka yang dapat disesuaikan ini memberikan akses ke informasi dan layanan yang paling relevan 
dengan setiap kebutuhan bagi semua pengguna. Dan karena layanan cloud Azure dirancang untuk 
dunia hibrid, gambar yang disajikan di dasbor dapat meliputi pusat data lokal dan pusat data cloud.  
 

Mendapatkan wawasan dan analitik umum di cloud hibrid  
Salah satu aspek yang paling penting dari manajemen adalah pemantauan untuk mengikuti 
perkembangan yang terjadi di area Anda. Melakukan hal ini secara efektif di cloud hibrid memiliki 
tantangan tersendiri karena Anda memerlukan kemampuan untuk mencapai keduanya, pusat data lokal 
dan pusat data cloud. Azure memberikan solusinya dengan layanan Wawasan dan Analitik.  
 

Layanan Wawasan dan Analitik menghimpun informasi, seperti data log dan kinerja terkait sistem yang 
dipantau. Dengan menggunakan dasbor, pengguna dapat mengirim kueri khusus terhadap data ini atau 
membuat kueri yang dijalankan secara teratur, kemudian mengaktifkan peringatan jika terjadi sesuatu 
yang tidak biasa. Dan untuk mendukung situasi umum, Wawasan dan Analitik mencakup kelompok solusi 
yang memberikan kueri dan logika yang ditentukan sebelumnya untuk menangani area tertentu. 
Misalnya, solusi AD Assessment menampilkan status Active Directory, bersama dengan rekomendasi 
untuk perbaikan, sementara solusi SQL Assessment menyediakan informasi yang serupa untuk SQL 
Server.  
 

Layanan pemantauan Azure ini juga dapat terhubung langsung ke System Center Operations Manager. 
Dengan melakukan hal ini Wawasan dan Analitik menerima informasi dan peringatan yang diterima 
Operations Manager dari sistem yang dipantau. Dengan terhubung ke Operations Manager, akses ke 
informasi yang berguna akan lebih mudah, dan ini adalah cara umum yang dapat digunakan untuk 
memulai Wawasan dan Analitik.  
 
Wawasan dan Analitik juga menyediakan alat-alat berguna lainnya, termasuk berikut ini:  
 

 Service Map dapat menemukan aplikasi terdistribusi di lingkungan hibrid Anda secara otomatis, 
menunjukkan kemandirian antar-komponen aplikasi (seperti database dan logika bisnis), serta 
membantu menyelesaikan masalah. 

 

 Network Performance Monitor memungkinkan administrator memantau kinerja jaringan, termasuk 
tautan antara pusat data lokal dan pusat data cloud, kemudian menemukan dan memperbaiki 
masalah jaringan. 

 

Untuk memahami manfaat dari teknologi ini, bayangkan suatu skenario sederhana. Misalkan, Wawasan 
dan Analitik mengaktifkan peringatan tentang aplikasi di lingkungan Anda. Administrator dapat 
menggunakan Service Map untuk memahami struktur aplikasi tersebut, kemudian menentukan apakah 
masalahnya terletak pada aplikasi database SQL Server. Admin dapat menggunakan solusi SQL 
Assessment yang disediakan oleh Wawasan dan Analitik untuk mengamati database tersebut. Mungkin 
masalahnya adalah bahwa misalnya, salah satu tabel database telah mencapai kapasitas maksimum. 
Setelah hal ini diketahui, admin dapat memotong tabel dan mengembalikan aplikasi ke operasi normal.  
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Proses menemukan dan memperbaiki kesalahan ini adalah sama, baik database yang bermasalah 
dijalankan di pusat data lokal, di penyedia hosting, maupun di cloud. Hal ini juga sama untuk SQL Server 
dan Azure SQL Database. Konsistensi adalah fitur yang terintegrasi pada layanan Wawasan dan Analitik 
karena dirancang untuk dunia hibrid.  
 

Bandingkan hal ini dengan vendor cloud lainnya. AWS, misalnya, menyediakan CloudWatch untuk 
memantau lingkungan cloud. Namun teknologi ini memberikan sedikit informasi tentang hal lain karena 
tidak dirancang untuk dunia hibrid. Service Map, sebaliknya, dapat menemukan aplikasi yang terdiri dari 
pusat data cloud dan pusat data lokal secara otomatis, dan kemampuan pemantauan dari Wawasan dan 
Analitik di Azure merespons kedua lingkungan tersebut dengan sama. Layanan Azure ini dirancang dari 
awal untuk berfungsi dengan cloud hibrid.  
 

Menyediakan otomatisasi manajemen untuk cloud hibrid Anda 

Secara umum, mengotomatisasi manajemen sistem semaksimal mungkin merupakan ide yang 
bagus. Untuk melakukan hal ini dari cloud, Azure menyertakan penawaran Otomatisasi dan Kontrol. 
Layanan ini memungkinkan administrator membuat skrip PowerShell yang disebut runbook untuk 
mengotomatisasi proses-proses yang umum.  

 

Misalnya, pertimbangkan skenario yang baru saja dijelaskan, di mana Wawasan dan Analitik mengaktifkan 
peringatan berdasarkan masalah yang terdeteksi pada aplikasi. Salah satu cara untuk menangani hal ini 
adalah tergantung pada administrator untuk menemukan dan memperbaiki masalah. Ini mungkin satu-
satunya pilihan saat pertama kali masalah muncul. Jika memiliki kecenderungan untuk muncul lagi, 
mengapa tidak membuat solusi otomatis? Dengan menggunakan fungsionalitas di Otomatisasi dan Kontrol, 
administrator dapat membuat runbook yang menggunakan langkah yang sama (seperti memotong tabel 
database), kemudian mengonfigurasi runbook untuk dijalankan jika peringatan muncul. Melakukan hal ini 
dapat membuat penyelesaian masalah lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih terjangkau.  

 

Otomatisasi dan Kontrol juga menawarkan cara menangani banyak skenario lainnya. Admin mungkin 
membuat runbook yang mengatur ulang kata sandi pengguna atau menyiapkan mesin virtual untuk 
lingkungan atau jadwal pengembangan, dan menyebarkan patch untuk Windows dan Linux. Untuk lebih 
mudahnya, Microsoft dan yang lain menyediakan sebuah galeri skrip yang ditentukan sebelumnya untuk 
mengatasi banyak skenario umum. Selain runbook, layanan Azure ini juga menawarkan Desired State 
Configuration (DSC), yang merupakan kemampuan untuk menentukan bagaimana server Windows atau 
Linux harus dikonfigurasi, kemudian memantau dan menerapkan konfigurasi tersebut.  
 

Bersama dengan Wawasan dan Analitik, Otomatisasi dan Kontrol memiliki satu tujuan: untuk membantu 
Anda secara proaktif menemukan dan memperbaiki masalah di cloud hibrid Anda sebelum berdampak 
pada bisnis Anda.  

 

Mendapatkan tampilan kesatuan untuk keamanan dan kepatuhan  
 

Tidak ada aspek apa pun dari manajemen sistem yang lebih penting daripada keamanan. Manakah dari 
beberapa sistem Anda yang saat ini diserang? Dari mana serangan tersebut berasal? Bagaimana status 
perangkat lunak antimalware di masing-masing sistem tersebut? Di cloud hibrid, Anda harus dapat 
menjawab semua pertanyaan ini dengan cara yang umum untuk sistem di pusat data lokal dan cloud.  

 

Azure Security and Compliance mengatasi kekhawatiran ini. Dengan menyediakan seperangkat alat 
terpadu, administrator Anda, bahkan mereka yang bukan ahli di bidang keamanan, dapat mencegah, 
mendeteksi, dan merespons ancaman di cloud hibrid Anda. Berikut adalah beberapa contoh fungsi yang 
dapat dilakukan dengan kemampuan ini: 
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 Admin dapat melihat status keamanan seluruh cloud hibrid mereka dalam satu tampilan. Tampilan 
ini dapat meliputi status antimalware, apakah sistem sesuai dengan konfigurasi baseline yang 
ditentukan, dan banyak lagi. Penawaran layanan Keamanan dan Kepatuhan pada kenyataannya 
tergantung pada mekanisme repositori dan kueri yang digunakan di Wawasan dan Analitik, 
menghadirkan keleluasaan dan kekuatan yang sama pada manajemen keamanan. 

 

 Visibilitas yang luas ini dapat membantu administrator mendeteksi dan merespons ancaman 
keamanan dengan cepat. Misalnya, administrator dapat menentukan bahwa jaringan virtual tidak 
dikonfigurasi dengan benar, kemudian mengeklik tombol di dasbor untuk memperbaikinya, atau 
administrator mungkin melihat bahwa database di Azure SQL Database tidak memiliki enkripsi yang 
diaktifkan, lalu mengubahnya dengan beberapa klik lagi. Keamanan dan Kepatuhan bahkan 
menyediakan daftar prioritas kerentanan keamanan seperti ini, bersama dengan panduan tentang 
cara memperbaikinya. 

 

 Karena Azure Security and Compliance diperbarui secara terus-menerus oleh Microsoft, sistem akan 
mendeteksi ancaman baru saat ancaman tersebut muncul. Ini membantu administrator 
mempertahankan postur keamanan terkini di seluruh cloud hibrid Anda. Dan karena pembaruan ini 
diperoleh dari informasi Microsoft sendiri terkait serangan di Azure, Xbox, dan layanan cloud 
lainnya, inteligensi ancaman ini berdasarkan pada dataset sangat besar. Anda dapat memanfaatkan 
pengalaman Microsoft yang luas, bersama dengan kemungkinan pembaruan yang berkelanjutan 
dalam solusi berbasis cloud. 

 

Sekali lagi, sangat bermanfaat membandingkan kemampuan yang ditawarkan di Azure dengan yang 
sebagian besar dimiliki oleh penyedia cloud lain. Karena vendor ini fokus hanya pada cloud, solusi 
mereka biasanya tidak menangani kebutuhan lingkungan hibrid yang lebih luas. Dan karena penyedia 
cloud utama lainnya cenderung tidak memiliki pengalaman sebanyak Microsoft sebagai penyedia 
perangkat lunak manajemen perusahaan, mereka mungkin tidak mengerti apa yang diperlukan untuk 
mengelola lingkungan komputasi lokal serta cloud.  
 

Menggunakan layanan berbasis cloud untuk pencadangan lokal dan pemulihan 
bencana  

 

Di mana pun data disimpan, data harus dicadangkan. Mengingat sejumlah besar penyimpanan 
berbiaya rendah tersedia di platform cloud seperti Azure, menggunakan layanan cloud untuk 
melakukan ini cukup logis. Demikian pula, banyak aplikasi memerlukan layanan pemulihan bencana 
(DR) untuk memastikan aplikasi terus berjalan saat menghadapi kegagalan yang tidak terduga. Cloud 
ini juga sesuai untuk menyediakan layanan ini.  

 

Untuk memenuhi kebutuhan ini, Microsoft menyediakan dua layanan berbeda: Azure Backup dan untuk 
DR, Azure Site Recovery. Seperti namanya, Azure Backup mencadangkan data untuk pusat data Azure. 
Data ini bisa dari mesin virtual Windows atau Linux, file Exchange, SharePoint, SQL Server, atau 
Windows. Apa pun sumbernya, Azure Backup memungkinkan Anda menyimpan salinan data di Azure, 
kemudian memulihkan data tersebut bila diperlukan. Dan Anda dapat mengembalikan data yang 
dibutuhkan. Tidak seperti cadangan dalam format pita, Anda tidak perlu mengambil seluruh rekaman 
dari lokasi di luar situs. Azure Backup juga memungkinkan Anda menyimpan data pada penyimpanan 
geo-redundant untuk melindungi cadangan bila terjadi kesulitan misalnya, seluruh pusat data Azure 
dinonaktifkan. 

 
Azure Site Recovery adalah layanan pemulihan bencana berbasis cloud yang dirancang untuk 
memanfaatkan skalabilitas dan ketahanan Azure. Gambar 5 mengilustrasikan layanan ini.  
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Gambar 5: Azure Site Recovery menyediakan pemulihan bencana untuk mesin virtual dan server fisik dengan 

failover untuk Azure.  

Azure Site Recovery dapat digunakan dengan virtual mesin Linux dan Windows yang dijalankan di 
VMware atau Hyper-V, serta dengan server fisik. Layanan ini dapat dijalankan di mana saja di cloud 
hibrid Anda: pusat data lokal, di penyedia hosting, atau (untuk mesin virtual) di Azure. Di mana pun 
berada, sistem ini akan mengirimkan pembaruan reguler ke Azure Site Recovery di cloud. Bila bencana 
menyerang, layanan mengelola kegagalan untuk Azure. Ini termasuk menciptakan virtual mesin Azure 
yang diperlukan, menginisialisasinya dengan status terbaru yang disimpan di Azure Site Recovery, dan 
mengonfigurasi jaringan virtual. Dimaksudkan untuk digunakan dengan beban kerja yang kompleks 
sekalipun, seperti SAP, layanan ini menyediakan pemulihan bencana yang mudah digunakan dengan 
biaya relatif rendah.  
 

Cadangan dan DR adalah penawaran yang umum tersedia, jadi apa yang membuat layanan Azure ini 
secara unik sesuai untuk cloud hibrid? Jawabannya adalah bahwa Azure Backup dan Azure Site Recovery 
merupakan layanan cloud terkelola. Setiap platform cloud memungkinkan Anda menjalankan perangkat 
lunak pihak ketiga untuk pencadangan dan DR, dan Azure juga berfungsi untuk itu. (Anda bebas 
menggunakan CommVault, Veritas, atau apa pun lainnya misalnya, dengan Azure Blobs.) Perbedaan 
yang utama adalah Microsoft menyediakan layanan terkelola untuk keduanya, yang berarti Anda tidak 
perlu membeli, menginstal, dan menjalankan solusi cadangan dan DR Anda di cloud. Cara ini jauh lebih 
sederhana daripada mengelola server sendiri di cloud, dan ini adalah contoh penting manfaat dari cloud 
hibrid.  
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Tetap hibrid? Atau bermigrasi sepenuhnya ke cloud? 
 

Beberapa organisasi berencana untuk tetap hibrid tanpa batasan waktu. Lainnya, meskipun, 
memandang hibrid sebagai suatu titik peralihan untuk sepenuhnya menggunakan cloud. 
Dengan kata lain, mereka mempertimbangkan cloud hibrid sebagai bagian dari strategi migrasi 
mereka. 
 

Jika Anda berada di kategori yang kedua ini, cloud hibrid yang konsisten dapat membuat migrasi 
lebih mudah dilakukan. Misalnya, Azure Site Recovery dapat membantu terkait migrasi serta 
pemulihan bencana karena dapat membuat instans baru dari aplikasi lokal di Azure. Anda dapat 
mengandalkan Azure Site Recovery untuk melakukan hal ini dan untuk membantu Anda 
bertransisi ke instans cloud yang baru, sebagai pengganti memindahkan aplikasi ke cloud secara 
manual. Cloud hibrid Microsoft juga menyediakan alat lain, seperti wizard migrasi yang 
terpasang di SQL Server Management Studio untuk membantu memindahkan aplikasi SQL Server 
lokal ke virtual mesin Azure SaaS.  

 

Microsoft juga membantu menurunkan biaya migrasi dengan memungkinkan Anda membawa 
lisensi lokal ke Azure. Anda dapat menggunakan lisensi Windows Server yang sudah ada dengan 
Software Assurance untuk mendapatkan 40 persen penghematan di mesin virtual Windows 
Server di Azure dengan menggunakan Azure Hybrid Use Benefit. Demikian pula, mobilitas lisensi 
menyediakan fleksibilitas untuk menyebarkan lisensi SQL Server yang ada dengan Software 
Assurance di cloud tanpa biaya tambahan. Manfaat ini yang digunakan secara terpisah atau 
bersama-sama dapat menghasilkan penghematan yang signifikan bila Anda berniat 
memperpanjang cloud atau bertransisi dan beralih ke cloud. Anda juga dapat mengandalkan 
ekosistem mitra Microsoft yang luas, termasuk perusahaan-perusahaan seperti Cloudamize and 
Movere, untuk menyediakan pengetahuan dan alat migrasi. 
 

Apa pun pilihannya, pendekatan ke cloud hibrid yang konsisten dari Microsoft dapat membuat 
migrasi ke lingkungan cloud penuh menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih terjangkau. 
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Persyaratan: platform data yang konsisten  
 

Apa pendekatan terbaik untuk menggunakan data di cloud hibrid? Tidak ada satu pun jawaban yang 
tepat untuk setiap organisasi, tetapi satu hal sudah jelas: Anda akan memiliki informasi penting baik di 
cloud maupun lokal. Mengingat hal ini, ada baiknya memiliki pendekatan umum untuk menggunakan 
data di kedua pusat data.  
 

Untuk memungkinkan hal ini, cloud hibrid Microsoft menyediakan platform data yang konsisten. 
Konsistensi ini memungkinkan organisasi Anda menggunakan alat yang sama dan keterampilan yang 
sama di lingkungan Anda. Dan karena organisasi menggunakan data dalam berbagai cara, platform 
Microsoft menggunakan data operasional, seperti pesanan di aplikasi belanja online, dan analisis data, 
seperti kumpulan informasi yang digunakan untuk analisis data. Tantangan ini akan membantu Anda: 
 

 Menggunakan database umum di pusat data Anda dan cloud publik. 
 

 Menggunakan layanan data di cloud untuk melengkapi database lokal Anda. 
 

 Menyediakan layanan yang konsisten di lokal dan di cloud untuk gudang data, analisis data, dan 
visualisasi data. 
 

Memanfaatkan database umum di lokal dan di cloud 
 

Microsoft SQL Server adalah penawaran terkini yang mendukung beban kerja dengan misi sangat penting 
dalam pusat data di seluruh dunia. Di lingkungan cloud hibrid, Anda dapat menggunakan teknologi ini 
dengan beberapa cara yang membantu.  
 

Salah satu opsi adalah untuk menjalankan SQL Server di virtual mesin Azure IaaS. Anda dapat melakukan ini 
sebagai bagian dari pemindahan semua aplikasi ke cloud misalnya, untuk menurunkan biaya, atau mungkin 
untuk menghadirkan lingkungan pengembangan untuk aplikasi yang disebarkan secara lokal. Apa pun 
alasannya, Anda dapat menggunakan teknologi database yang sama melalui cloud hibrid. Hal ini membuat 
pemindahan data dan aplikasi menjadi lebih mudah sebagaimana diperlukan untuk merespons perubahan 
kebutuhan bisnis. 
 

Kemungkinan lain adalah untuk memanfaatkan cloud guna mendukung kelangsungan bisnis dengan 
SQL Server AlwaysOn Availability Groups. Gambar 6 menunjukkan tampilannya. 
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Gambar 6: Dengan SQL Server AlwaysOn, server sekunder dapat dijalankan di mesin virtual Azure, menggunakan 

cloud untuk mendukung kelangsungan bisnis untuk database lokal.  

Seperti yang ditunjukkan pada gambar, grup ketersediaan memiliki dua (atau lebih) instans SQL Server 
yang dijalankan di dua sistem yang berbeda. Teknologi AlwaysOn mereplikasi secara otomatis 
perubahan data di seluruh sistem ini. Jika yang utama gagal, yang sekunder dapat secara otomatis 
mengambil alih, memungkinkan aplikasi yang menggunakan database ini terus berjalan. Replikasi seperti 
ini penting untuk beban kerja misi-kritis, dan AlwaysOn mendukung skenario dengan tujuan waktu 
pemulihan rendah (RTO).   
 

Menjalankan server sekunder di cloud dapat menghemat biaya dan waktu. Sekunder ini juga bisa diatur 
agar dapat dibaca untuk membantu Anda mengatur skala akses ke data. Misalnya, sekunder yang dapat 
dibaca bisa terletak di pusat data Azure yang dekat dengan tenaga penjual menggunakan aplikasi 
inteligensi bisnis seluler.  
 

Menghemat biaya dengan memindahkan data lokal ke cloud  
 

Menjalankan database di mesin virtual cloud sangat berguna. Namun platform data hibrid juga harus 
memberikan layanan database cloud yang melengkapi database lokal Anda. Cloud hibrid Microsoft 
melakukan hal ini dengan beberapa cara.  
 

SQL Server, misalnya, menyediakan dukungan internal untuk mencadangkan ke Azure Blobs. Dukungan 
ini mudah digunakan—mengatur jadwal pencadangan hanya membutuhkan beberapa klik—dan Anda 
dapat memanfaatkan penyimpanan berbiaya rendah yang disediakan oleh Blobs. Dukungan ini juga bisa 
menyediakan geo-replikasi untuk data cadangan Anda, memastikan data ini disimpan di dua pusat data 
Azure yang berbeda. Mengingat berkembangnya jumlah data yang harus disimpan oleh organisasi, maka 
sangat berguna memiliki akses mudah ke penyimpanan cloud tak berbatas ini.  
 

Menggunakan layanan data PaaS dari Azure SQL Database menghadirkan lebih banyak kemungkinan. 
Karena Azure SQL Database berdasarkan pada SQL Server (pada kenyataannya, keduanya menggunakan 
mesin database inti yang sama), aplikasi dapat mengakses data dengan cara yang sama dengan kedua 
teknologi. Azure SQL Database juga dapat digabungkan dengan SQL Server dengan cara yang bermanfaat.  
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Misalnya, fitur SQL Server Stretch Database memungkinkan aplikasi mengakses data serupa tabel dalam 
database SQL Server. Namun kenyataannya, beberapa atau semua baris di tabel tersebut akan disimpan 
di Azure SQL Database. Teknologi ini secara otomatis memindahkan data yang tidak diakses selama 
periode waktu yang ditentukan ke cloud, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.  
 

 
 

Gambar 7: SQL Server Stretch Database secara otomatis mengarsipkan data referensi relasional 
di cloud.  

 

Aplikasi yang membaca data ini tidak mengetahui bahwa salah satunya telah dipindahkan ke cloud. 
Aplikasi hanya menampilkan perintah SELECT seperti biasa. Ketika data referensi diperlukan untuk 
memenuhi permintaan kueri, SQL Server Stretch Database akan otomatis mengambil data ini dari Azure 
SQL Database. (Data ini dilindungi selama proses berlangsung, baik saat diam maupun bergerak.) Hasilnya 
adalah pengarsipan otomatis data yang jarang digunakan di cloud berbiaya rendah. Anda dapat 
menggunakan ini misalnya, untuk menyimpan riwayat pesanan pelanggan. Dalam situasi ini, Anda tentu 
ingin mempertahankan data lama, tetapi karena pesanan yang lama jarang diakses, maka menyimpannya 
di Azure SQL Database dapat menghemat biaya serta tidak memerlukan perubahan terhadap 
aplikasi Anda.  

 

SQL Server Stretch Database menawarkan contoh lain terkait bagaimana cloud hibrid Microsoft 
berbeda daripada pesaingnya. Dengan penyediaan SQL Server dan Azure SQL Database, kami dapat 
menggabungkan keduanya untuk memberikan layanan yang inovatif dengan cara yang unik. AWS 
misalnya, tidak mendukung kemampuan ini—fitur SQL Server Stretch Database hanya tersedia dengan 
cloud Azure.  
 

Menggunakan layanan pergudangan, analisis, dan visualisasi data yang konsisten  
Sejauh ini, fokus pada data operasional. Namun, untuk mengetahui manfaat platform data yang 
konsisten secara utuh, kami perlu memperluas ruang lingkup kami. Data Analitik juga merupakan 
bagian penting dari rangkaian kejadian, dan itu adalah area lain di mana cloud hibrid yang konsisten 
dari Microsoft dapat meningkatkan cara organisasi Anda menggunakan data. Gambar 8 menunjukkan 
satu kemungkinan skenario.  
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Gambar 8: Platform data cloud hibrid Microsoft meliputi layanan yang konsisten untuk menganalisis dan 

memvisualisasikan data lokal dan cloud.  

Misalnya, Anda perlu menganalisis data operasional yang disimpan di database SQL Server lokal dan di 
Azure SQL Database. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8, Anda dapat memuat data dari kedua 
sumber (dan banyak lagi) ke Azure SQL Data Warehouse. Layanan cloud ini dapat menyimpan jumlah data 
yang sangat besar, baik relasional maupun tidak terstruktur, dan memungkinkan staf Anda mengatur 
gudang data dalam beberapa menit. Layanan ini juga membuat penskalaan menjadi lebih sederhana: hanya 
memindahkan slider untuk menambahkan atau mengurangi kemampuan gudang data Anda. Dan untuk 
memungkinkan Anda mengirim kueri pada data relasional dan terstruktur, Azure SQL Data Warehouse 
menyediakan PolyBase, sebuah teknologi untuk menggunakan bahasa apa pun dengan data apa pun.  
 

Anda dapat menggunakan Azure Analysis Services untuk menganalisis data ini, seperti yang ditunjukkan 
pada gambar. Berdasarkan teknologi SQL Server Analysis Services yang teruji, layanan cloud ini 
memungkinkan organisasi Anda memanfaatkan keterampilan yang ada dan alat yang familier. Staf Anda 
bisa segera produktif, tidak perlu mempelajari sesuatu yang sama sekali baru. Dan seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 8, Anda dapat mengimpor model tabular yang ada untuk menggunakan kembali pekerjaan 
yang telah Anda selesaikan. Analis data juga dapat menciptakan model-model baru, kemudian 
menyebarkan model tersebut ke Azure Analysis Services atau SQL Server Analysis Services, hanya dengan 
mengubah URL.  
 

Tautan terakhir dalam rantai analitik memvisualisasikan data. Untuk mengaktifkannya, platform data 
Microsoft menyediakan Power BI berbasis cloud. Layanan ini dapat menggunakan data dari berbagai 
sumber yang berbeda, termasuk Azure Analysis Services, laporan yang dibuat secara lokal menggunakan 
SQL Server Reporting Services, dan banyak lagi. (Layanan tersebut bahkan memiliki konektor ke AWS 
Redshift, data layanan pergudangan Amazon.)  
 

Power BI dapat menampilkan dasbor melalui browser web, perangkat seluler, atau dengan cara lain. 
Dasbor juga dapat diakses melalui permintaan suara dalam bahasa alami ke telepon. Misalnya, penjual 
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dapat menggunakan telepon untuk dengan mudah memanggil informasi tentang penjualan bulan lalu di 
London atau untuk membuat permintaan khusus lainnya.  
 

Platform data Microsoft yang konsisten juga menyediakan teknologi lainnya untuk cloud hibrid. Misalnya, 
organisasi dapat memperoleh wawasan yang informatif dari seluruh data, relasional dan non-relasional, 
dengan data besar yang sepenuhnya dikelola di cloud termasuk Azure HDInsight and Azure Data Lake. 
Cloud hibrid Microsoft juga memungkinkan analitik, pembelajaran yang mendalam, dan aplikasi cerdas di 
seluruh data lokal dan data cloud dengan kerangka umum dan dukungan bahasa R yang dapat digunakan 
kembali. Pembelajaran Mesin Azure, Layanan Kognitif, dan penawaran lainnya memungkinkan hal ini.  
 

Mengapa platform data cloud hibrid Microsoft lebih baik daripada pesaing alternatif? Ada beberapa 
alasan. Pertama, ada banyak kemungkinan dalam menyediakan perangkat lunak dan layanan untuk 
menggunakan data dengan berbagai cara yang berbeda. Platform juga memungkinkan Anda 
memindahkan data dan artefak lainnya, seperti model tabular, sebagaimana diperlukan. Dan sama 
pentingnya, komponen cloud dari platform data ini semua adalah layanan PaaS. Sebagai pengganti 
menjalankan server lokal di mesin virtual IaaS, dengan semua upaya manajemen yang ditunjukkan, 
layanan PaaS mengelolanya secara otomatis. Membuat dan menyesuaikan skala sumber daya di cloud 
dapat dilakukan secara langsung, dan Azure menangani ketersediaan yang tinggi. Faktor tersebut dapat 
mengurangi biaya dan mengoptimalkan waktu kerja karyawan.  
 

Solusi alternatif tidak memiliki keleluasaan platform data hibrid Microsoft, serta konsistensi di cloud dan 
pusat data Anda. Solusi alternatif juga tidak menawarkan komitmen Microsoft untuk semaksimal mungkin 
menyediakan layanan PaaS. Jika Anda tidak memiliki jenis platform data konsisten ini, Anda tidak benar-
benar memiliki cloud hibrid.  
 

Persyaratan: pengembangan dan DevOps terpadu  
 

Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan cloud adalah bahwa platform pengembangan 
cloud berbeda dengan platform lokal konvensional. Dalam beberapa hal tentu saja sama—kedua 
lingkungan menawarkan mesin virtual yang menjalankan Windows Server dan Linux—tetapi hal 
lainnya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menciptakan masalah, termasuk berikut ini:  
 

 Aplikasi yang dibangun untuk platform cloud mungkin sulit untuk dipindahkan kembali ke lokal. Jika 
aplikasi tersebut menggunakan teknologi yang tidak tersedia di pusat data Anda, mungkin Anda 
baru menyadari untuk mulai menggunakan cloud. 

 

 Menyediakan teknologi platform terbaru apabila solusi cloud tidak sesuai dapat menimbulkan 
kesulitan. Sebuah contoh utama dari skenario komputasi mutakhir ini, di mana aplikasi tidak dapat 
selalu terhubung ke cloud atau harus dijalankan dekat dengan pengguna demi alasan kinerja. 

 

 Membuat aplikasi yang memanfaatkan cloud sementara masih mematuhi setiap peraturan yang 
berlaku menimbulkan tantangan tersendiri. Jika aplikasi harus dijalankan dalam bahkan satu 
geografi yang aturan kedaulatan datanya memerlukan solusi lokal, pengembang Anda mungkin 
perlu menciptakan versi yang berbeda untuk pusat data cloud dan pusat data lokal. 

 

 Perbedaan antara platform cloud dan lingkungan lokal Anda dapat menyulitkan dalam menciptakan 
lingkungan DevOps yang umum untuk aplikasi yang disebarkan di kedua pusat data. 

 

Microsoft Azure Stack mengatasi semua tantangan ini. Anda dapat menggunakan teknologi ini untuk 
memberikan subset layanan cloud yang ditawarkan oleh Microsoft Azure di lokal Anda. Gambar 9 
menunjukkan tampilannya.  
 



17 

 

 

 
 

Gambar 9: Azure Stack menyediakan bagian dari layanan Azure di pusat data Anda, sehingga aplikasi yang sama 

dapat dijalankan di kedua pusat data.  
 

Azure Stack memungkinkan pengembang Anda membangun dan menyebarkan perangkat lunak dengan 
cara yang sama, baik dijalankan secara lokal maupun di cloud. Hal ini juga memungkinkan mereka 
menerapkan mekanisme DevOps yang konsisten di cloud hibrid Anda. Untuk memungkinkan hal ini, 
Azure Stack menyediakan banyak teknologi Azure yang paling penting, dengan lebih banyak lagi yang 
akan segera hadir. Teknologi di Azure Stack meliputi:  
 

 Infrastruktur sebagai layanan (IaaS), menyediakan mesin virtual Windows dan Linux atas 
permintaan. 

 

 Platform sebagai layanan (PaaS), termasuk App Service, dengan dukungan untuk membuat aplikasi 
di .NET, PHP, Java, dan lingkungan lainnya, serta Service Fabric, sebuah fondasi untuk aplikasi 
layanan mikro. Azure dan Azure Stack juga mendukung Cloud Foundry, sebuah teknologi PaaS lintas 
platform. 

 

 Komputasi tanpa server dengan Azure Functions. 
 

 Dukungan kontainer dengan Azure Container Service (ACS), yang menyediakan teknik kontainer 
menggunakan Kubernetes, DC/OS, dan Swarm. 

 

 Penyimpanan, termasuk Azure Blobs dan Tabel. 
 

Azure Stack menghadirkan layanan Azure ke pusat data Anda, bukan mencoba memperluas teknologi 
lokal yang ada demi menyediakan layanan cloud, . Menciptakan cloud hibrid yang konsisten ini 
membantu Anda menyelesaikan masalah yang dijelaskan sebelumnya.  
 

Menjalankan aplikasi modern yang sama secara lokal dan di cloud  
 

Karena Azure dan Azure Stack menawarkan teknologi yang sama—layanan yang sama dengan 
antarmuka yang sama—memindahkan aplikasi antara keduanya dapat dilakukan secara langsung. Hal 
ini memberikan beberapa keuntungan.  
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Pertama, organisasi Anda dapat memilih pusat data untuk menyebarkan aplikasi berdasarkan kebutuhan. 
Anda tidak melakukan baik untuk pusat data cloud maupun pusat data lokal. Sebaliknya, tempat aplikasi 
dijalankan di cloud hibrid dapat berubah seiring bisnis dan persyaratan teknis Anda.  
 

Selain itu, pengembang Anda dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk semua aplikasi yang mereka 
ciptakan, baik yang dijalankan di cloud maupun di pusat data Anda sendiri. Ini mencakup aplikasi yang 
menangani pengguna eksternal, seperti sistem e-commerce yang digunakan oleh pelanggan Anda, serta 
aplikasi yang menangani pengguna internal, seperti solusi lini bisnis yang digunakan oleh karyawan Anda. 
Inovasi yang terbaru, termasuk komputasi tanpa server dengan Azure Functions dan dukungan kontainer 
modern dengan ACS, tersedia di kedua pusat data. Proyek pengembangan lokal Anda tidak lagi dibatasi 
teknologi terdahulu.  
 

Sama pentingnya, menggunakan teknologi yang sama di kedua pusat data berarti bahwa organisasi Anda 
dapat memanfaatkan keterampilan yang sama di kedua pusat data. Anda dapat menggunakan karyawan 
yang sama untuk kedua jenis proyek, tidak perlu mencari (dan mempertahankan) karyawan dengan 
keahlian yang berbeda untuk pengembangan cloud dan lokal. Anda juga dapat menggunakan proses yang 
sama untuk menyebarkan dan memperbarui aplikasi, seperti yang akan lebih dijelaskan kemudian.  
 

Bandingkan ini dengan apa yang diperlukan jika Anda memilih platform cloud dari penyedia yang semata-
mata berfokus pada cloud, seperti Amazon Web Services (AWS). Tanpa pusat data yang setara lokal, 
Anda harus menggunakan teknologi, karyawan, dan proses yang berbeda di kedua lingkungan ini. Ini 
adalah contoh yang jelas mengapa cloud hibrid yang konsisten begitu penting.  
 

Menyediakan solusi terpadu dengan teknologi canggih dan cloud  
 

Banyak persyaratan bisnis dapat dipenuhi oleh aplikasi yang dijalankan di cloud. Namun, hal ini tidak 
selalu berlaku— teknologi canggih tetap penting. Misalnya, pertimbangkan tentang situasi di mana 
latensi yang melekat pada akses cloud tidak dapat diterima. Di lingkungan manufaktur, misalnya, aplikasi 
kontrol waktu nyata mungkin harus berada di lokasi yang sangat dekat dengan robot yang dikontrol. 
(Kecepatan cahaya adalah kendala yang tidak akan hilang.) Atau misalkan koneksi yang kontinu ke cloud 
tidak dapat tersedia. Bayangkan misalnya, sebuah kapal pesiar di tengah laut, yang mungkin hanya 
memiliki akses Internet yang tidak teratur.  
 

Di semua situasi ini, organisasi tetap ingin membuat aplikasi yang menggunakan teknologi platform 
modern. Mereka juga mungkin ingin membuat aplikasi yang dapat dijalankan di cloud jika diperlukan. 
Mengapa harus mengunci aplikasi ini ke lingkungan lokal jika hal itu tidak diperlukan? Dengan 
menggunakan Azure Stack, organisasi dapat menciptakan aplikasi mutakhir terbaik sekaligus tetap 
memanfaatkan cloud bilamana diperlukan. Misalnya, sebuah kapal pesiar mungkin mengandalkan 
aplikasi kapal yang dibangun di Azure Stack untuk mengumpulkan dan menggabungkan data tentang 
kapal itu. Aplikasi yang sama dapat juga dijalankan di cloud Azure untuk mengumpulkan dan 
menggabungkan data di seluruh armada kapal perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memiliki 
lingkungan pengembangan yang sama di kedua pusat data. 
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Internet of Things sebagai komputasi mutakhir 
 

Internet of Things (IoT) memberikan contoh lain menggabungkan komputasi mutakhir dengan 
cloud. Untuk mendukung aplikasi IoT, Microsoft Azure menyediakan IoT Hub, layanan cloud 
yang dapat menerima dan menyangga sejumlah besar kejadian dari banyak perangkat. Kejadian 
ini kemudian dapat diproses oleh aplikasi yang dijalankan di Azure, mungkin menggunakan 
Azure Stream Analytics atau teknologi streaming Azure lainnya. Dan untuk membantu 
menciptakan gateway lapangan, yakni sistem yang menggabungkan data dari beberapa 
perangkat sederhana, Microsoft menyediakan IoT Gateway SDK. 
 

Pendekatan ini menggabungkan perangkat lokal dan cloud, sehingga dapat dianggap sebagai 
bagian dari cloud hibrid Microsoft. Bagaimanapun Anda memandangnya, banyak aplikasi IoT 
jelas tidak akan mungkin tanpa memanfaatkan kekuatan cloud.  
 

 

Membuat aplikasi cloud yang memenuhi setiap peraturan  
 

Untuk banyak organisasi, penghalang terbesar untuk implementasi komputasi cloud adalah peraturan. 
Terkadang undang-undang melarang perusahaan menyimpan data pelanggan di luar pusat datanya 
sendiri, atau penyimpanan jarak jauh mungkin diperbolehkan, tetapi hanya di dalam negeri. Karena 
tidak ada penyedia cloud yang berkantor di setiap negara, maka peraturan ini dapat membatasi Anda 
menggunakan cloud untuk beberapa aplikasi.  
 

Dengan Azure Stack, pengembang Anda dapat membuat sebuah aplikasi yang dapat disebarkan tanpa 
mengubah Azure atau Azure Stack. Jika peraturan mengizinkan penggunaan cloud, menjalankan aplikasi 
Anda di Azure mungkin menjadi pilihan yang paling terjangkau, paling terukur, dan paling aman. Namun, 
jika Anda diwajibkan untuk mengelola data secara lokal, Anda dapat menjalankan aplikasi yang sama di 
Azure Stack di pusat data Anda. Dan jika Anda ingin menjalankan aplikasi secara eksternal tetapi diminta 
untuk tetap dalam perbatasan negara tertentu, Anda dapat menggunakan penyedia hosting yang 
menjalankan Azure Stack di pusat data dalam negeri. Apapun persyaratan peraturan yang berlaku, 
kombinasi Azure dan Azure Stack memungkinkan Anda mematuhinya dengan menggunakan aplikasi 
yang sama. Dan seperti biasa, aplikasi ini dapat menemui masalah eksternal maupun internal, dengan 
klien web, klien perangkat seluler, dan banyak lagi.  
 

Bandingkan ini dengan opsi Anda dengan penyedia cloud khusus publik, seperti AWS. Untuk mengatasi 
keragaman peraturan sama, Anda mungkin harus membangun aplikasi dengan dua versi yang berbeda. 
Cloud hibrid yang benar tidak memerlukan hal ini; cloud menyediakan platform cloud modern yang 
sama di mana saja.   
 

Gunakan lingkungan DevOps umum lokal dan di cloud  
 

DevOps adalah kombinasi dari alat-alat, proses, dan budaya yang dapat meningkatkan cara penggunaan 
dan pembaruan perangkat lunak. Di antara aspek yang paling penting dalam melakukan DevOps dengan 
baik adalah:  
 

 Mengotomatisasi konfigurasi lingkungan yang diperlukan aplikasi. Ini mungkin termasuk 
menciptakan mesin virtual, menyiapkan jaringan, menyebarkan kode aplikasi, dan banyak lagi. 
Otomatisasi berarti melakukan semuanya dengan perangkat lunak, sehingga aspek DevOps ini sering 
disebut "infrastruktur sebagai kode". 
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 Mengotomatisasi penyebaran perangkat lunak baru ke dalam lingkungan ini. Ini biasanya 
menggunakan alat seperti Jenkins atau Visual Studio Team Services yang memungkinkan pembuatan 
pipa untuk membangun, menguji, dan menyebarkan kode baru.  
 

Dalam dunia hibrid, aplikasi yang sama bisa dijalankan, baik secara lokal maupun di cloud. Dengan 
demikian, bagian penting dari menciptakan cloud hibrid adalah menyiapkan sebuah proses DevOps yang 
bekerja serbasama untuk keduanya.  
Dengan Azure dan Azure Stack, cloud hibrid Microsoft menyediakan solusi untuk kebutuhan 

ini, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.  

 

 
 

Gambar 10: Azure dan Azure Stack dapat berbagi lingkungan DevOps yang serupa.  

Seperti yang ditunjukkan pada gambar, tim DevOps menggunakan Azure Resource Manager (ARM) 
untuk menentukan infrastruktur yang dibutuhkan di Azure dan Azure Stack. Dengan menciptakan 
template ARM, tim sepenuhnya dapat menentukan lingkungan yang diperlukan aplikasi. Karena Azure 
dan Azure Stack menyediakan layanan yang benar-benar konsisten, template yang sama dapat 
digunakan untuk menyiapkan lingkungan ini, baik di cloud maupun lokal.  
 

Setelah ini selesai, tim DevOps dapat menggunakan pilihan alatnya untuk membuat saluran penyebaran 
perangkat lunak baru. Karena Azure Stack adalah bagian dari Azure, saluran yang sama dapat 
menargetkan salah satu lingkungan. Mengirim perangkat lunak ke satu atau yang lain hanya perlu 
mengubah URL yang ditargetkan oleh saluran. Misalnya, Anda membuat sebuah aplikasi yang 
menyajikan sebagian besar penggunanya dari Azure di cloud, tetapi dijalankan di Azure Stack di negara 
tertentu karena alasan peraturan. Tim pengembangan Anda dapat membuat template ARM untuk 
menyiapkan lingkungan yang serupa di kedua pusat data, kemudian menggunakan versi server apa pun 
yang mereka pilih untuk memperbarui keduanya dengan cara yang sama. Konsistensi ini memungkinkan 
mereka membuat aplikasi dengan cara yang sama, kemudian dengan mudah menyebarkannya ke lokasi 
yang benar. Hal ini juga memungkinkan tim menggunakan kembali template ARM di cloud hibrid yang 
diperlukan, sehingga menyederhanakan proses DevOps Anda.  
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Bandingkan hal ini dengan situasi yang penyedianya hanya fokus pada cloud. Amazon Web Services 
menawarkan misalnya, CloudFormation, sebuah teknologi yang secara luas serupa dengan ARM. Namun 
CloudFormation terbatas mendefinisikan lingkungan di cloud—Anda harus melakukan sesuatu yang 
berbeda untuk solusi lokal. Sekali lagi, manfaat dari cloud hibrid yang konsisten sudah jelas.  
 

Kesimpulan  
 

Komputasi cloud hibrid penting bagi banyak organisasi, dan itu tidak tergantikan dalam waktu dekat. 
Mengingat hal ini, perlu diperhatikan saat memilih vendor cloud hibrid yang tepat. Perlu diingat 
bahwa ketika melakukan hal ini, cloud hibrid yang benar-benar konsisten harus memberikan empat 
komponen utama, semuanya dengan tegas dirancang untuk dunia hibrid:  
 

 Identitas umum 
 

 Manajemen dan keamanan terpadu 
 Platform data yang konsisten 

 

 Pengembangan dan DevOps terpadu 
 

Cloud hibrid Microsoft menawarkan keempatnya. Baik tujuannya adalah mengintegrasikan lingkungan 
lokal dengan cloud, mengoptimalkan komputasi di kedua dunia, maupun berinovasi dengan layanan 
baru yang diberikan di komputasi cloud, kami mendukung Anda.  
 

Jika Anda mencari lingkungan komputasi yang holistik, yang memungkinkan bersinerginya sumber 
daya lokal dan cloud, memberikan pendekatan terpadu untuk manajemen, dan memungkinkan 
identitas tunggal di mana saja, berarti Anda sedang mencari cloud hibrid Microsoft. Kredibilitas 
perusahaan dan kemampuan hibrid kami yang konsisten membuat kami menjadi vendor tepercaya 
untuk pengalaman Anda.  
 


