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Proposal Kebijakan untuk didiskusikan pada APNIC 43 

Rapat Kebijakan Terbuka pada tanggal 1 Maret 2017 di APNIC 43/APRICOT 2017 di Kota Ho Chi Minh 

City, Viet Nam, akan membahas proposal kebijakan berikut. 

Peserta yang tertarik sebaiknya mendaftar ke diskusi milis dan menghadiri rapat SIG Kebijakan baik 

secara langsung maupun jarak-jauh. 

prop-118: Kebijakan Tidak-dibutuhkan di wilayah APNIC  

Proposal ini bertujuan menghapus persyaratan adanya kebutuhan nyata untuk transfer IPv4 di wilayah 

APNIC. Untuk transfer dari RIR dimana syaratnya adalah wilayah penerima harus memiliki kebijakan 

berdasarkan-kebutuhan; maka sesuai proposal ini, penerima harus menyediakan sebuah rencana 

penggunaan sumber daya yang ditransfer paling tidak 50% dalam waktu 5 tahun. 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-118 

prop-117 – Pengelolaan alamat IPv4 yang dikembalikan dan penggunaan 
Final /8  

Proposal ini ditujukan untuk mempermudah pengelolaan kumpulan alamat dan sebagai panduan untuk 

penggunaan kumpulan ‘Final /8. Proposal ini juga dapat memperjelas perbedaan antara 103/8 dan 

alamat ruang non-103 dan ke kelompok mana alamat tersebut akan dikembalikan. Dengan 

menggunakan proposal ini maka alokasi ‘Final /8 setealah penggunaan akhir (exhaustion) dapat 

dihentikan dan untuk menjaga daftar tunggu tetap di Kumpulan Alamat Terkembalikan (Recovered 

Address Pool) IPv4. 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-117 

prop-116: Mencegah transfer alamat IPv4 di blok Final /8  

Proposal ini ditujukan untuk mencegah transfer alamat yang dialokasikan sesuai kebijakan blok ‘Final /8’. 

Kisaran blok-blok tersebut adalah 103/8 dan ditujukan untuk menyediakan sejumlah ruang alamat  untuk 

memungkinkan anggota lama dan baru memiliki blok akhir untuk tersambungkan ke  internet IPv6. Dalam 

proposal ini ada contoh dimana blok 103/8 sepertinya telah diperoleh dengan tujuan hanya untuk 

ditransfer dan hal tersebut dicegah dengan cara menghentikan transfer semua sumber daya pada 

kisaran tersebut.   

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-116 



 

Proposal untuk merevisi prosedur pemilihan Ketua SIG  

Proposal ini berisi elemen berikut ini, 

 Menganjurkan sebuah mekanisme untuk menjamin masa jabatan Ketua dan Ketua-Bersama berakhir 

pada tahun yang bergantian. 

 Memperjelas peran dan kewajiban Ketua dan Ketua-Bersama 

 Berusaha memampukan pemilihan Ketua-Bersama yang ke-2 melalui keputusan bersama dari 

anggota SIG. Pada saat ini, hak ini dimiliki secara eksklusif oleh Ketua. 

https://www.apnic.net/wp-content/uploads/2017/01/proposed-revision-31012017.txt 

 

Tautan yang berguna 

 Subscribe to ke milis Diskusi Kebijakan the Policy Discussion  

- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy 

 Visit the Kunjungi halaman kebijakan APNIC 43 policy page  

- https://2017.apricot.net/policy/ 

 Gunakan Partisipasi Jarak-Jauh untuk APNIC 43  

- https://2017.apricot.net/program/webcasts/ 
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