Policy Proposal Translation
Proposal Kebijakan untuk dibahas pada APNIC 44
Rapat Kebijakan Terbuka pada APNIC 44 di Taichung, Taiwan, akan diselenggarakan dalam tiga sesi pada
tanggal 13 dan 14 September 2017.
Anggota Masyarakat yang tertarik untuk mengikuti diskusi proposal berikut supaya mendaftar dalam Mailing
List Kebijakan SIG dan menghadiri rapt Kebijakan SIG - baik secara langsung maupun secara jarak jauh.

prop-116: Melarang mentransfer alamat IPv4 dalam blok final /8
Proposal ini bertujuan melarang transfer alamat IPv4 dalam blok final /8 (103/8) selama dua tahun setelah
alokasi/ penunjukan awal. Sebelum tenggat waktu tersebut, alamat blok 103/8 yang tidak lagi diperlukan
harus dikembalikan kepada APNIC untuk distribusi ulang. Pembatasan ini berlaku baik untuk transfer merger
dan akuisisi.

prop-118: Kebijakan tidak-dibutuhkan dalam wilayah APNIC
Proposal ini bertujuan untuk menghapus persyaratan untuk menunjukkan adanya kebutuhan saat
mentransfer IPv4 ke atau di dalam wilayah APNIC. Berlaku pengecualian apabila sumber daya tersebut
adalah dari wilayah RIR yang memerlukan kebijakan berdasarkan-kebutuhan, jika demikian, maka penerima
harus menyediakan sebuah rencana penggunaan paling sedikit 50% dari sumber daya tersebut dalam waktu
5 tahun ke depan. Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk transfer nomor AS.

prop-119: Transfer sementara
Ini merupakan sebuah proposal untuk menciptakan mekanisme transfer sementara yang menungkinkan
sebuah organisasi mendaftarkan sumber daya secara langsung ke dalam nama mereka saat mereka
menjadi penganggungjawab sumber daya tersebut. Hal ini bisa berlaku untuk " penunjukan pelanggan" atau
pinjaman komersial sebagai pilihan lain di luar transfer 'pasar' yang biasa.

prop-120: Rencana penggunaan akhir kelompok Final /8
Di dalam proposal lini disampaikan pendekatan terencana atas penggunaan akhir kumpulan Final /8. Di
dalamnya termasuk mengembalikan manajemen sumber daya APNIC ke sebuah kumpulan bebas (free
pool). Ini bukan berarti mengubah jumlah alamat yang boleh diterima oleh Anggota dari APNIC, tetapi akan
mendahulukan Anggota baru di dalam daftar tunggu.
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prop-121: Memperbaharui kebijakan “Alokasi awal IPv6”
Ini merupakan sebuah proposal untuk mengubah alokasi ruang IPv6 tanpa menyebutkan rencana jumlah
penunjukan sebuah LIR dalam 2 tahun ke depan. Apabila jumlah penetapan yang diperlukan kurang dari
jumlah minimum, maka berdasarkan proposal ini, Rasio-HD tidak diperlukan sebagai dasar penilaian dan
peminta diperbolehkan memberi alasan perlunya ruang tersebut sesuai struktur dan faktor lainnya.

prop-122: Memperbaharui kebijakan “Alokasi lanjutan IPv6”
Proposal ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan alokasi lanjutan IPv6 dengan prop-121. Besarnya
alokasi lanjutan tidak akan ditentukan sebesar dua kali jumlah penunjukan awal dan organisasi akan
diperbolehkan untuk mengajukan dokument yang memberi alasan kebutuhan tersebut berdasarkan struktur
dan faktor lainnya. Pencarian Rasio-HD yang diterima untuk penunjukan tetap dibutuhkan, untuk
membenarkan alokasi tambahan tersebut.

Tautan yang berguna
Subscribe to ke milis Diskusi Kebijakan the Policy Discussion
§ https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy
Kunjungi halaman kebijakan APNIC 43
§

https://conference.apnic.net/44/policy
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