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Terjemahan Proposal Kebijakan 

Proposal kebijakan untuk didiskusikan pada APNIC 45 

Rapat Kebijakan Terbuka pada APNIC 45/APRICOT 2018 di Kathmandu, Nepal, akan diadakan pada 

hari Selasa, 27 Februari 2018. 

Anggota APNIC dan orang yang tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi proposal berikut, supaya 

masuk ke milis SIG Kebijakan dan menghadiri rapat SIG Kebijakan secara langsung atau secara jarak 

jauh. 

prop-123: Modifikasi kebijakan transfer 103/8 IPv4  

Melalui proposal ini transfer alamat 103/8 akan diperbolehkan tanpa harus adanya batasan lima-tahun 

untuk alokasi yang dilakukan sebelum tanggal 14 September 2017.  

▪ https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-123 

prop-120: Rencana penggunaan akhir kelompok Final /8  

Versi ke-2 proposal ini berisi panduan untuk penggunaan akhir kelompok 103/8 pool (Final /8). Begitu 

sebuah permohonan tidak bisa dipenuhi dari  Final /8,  menurut proposal ini sebaiknya dibuat sebuah 

daftar tunggu yang akan dikelola dengan cara yang sama dengan daftar tunggu Kelompok Alamat 

Terkembalikan. Sehingga APNIC akan mengelola 2 daftar tunggu –Kelompok Alamat Terkembalikan 

dan Kelompok Final /8.   

Proposal ini tidak merubah jumlah ruang alamat yang boleh diterima Anggota dari APNIC. 

▪ https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-120 

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. 

▪ https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-119 

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.  

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

 

Tautan yang Berguna  
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▪ Subscribe ke milis Diskusi Kebijakan  

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

▪ Kunjungi laman kebijakan APNIC 45  

- https://2018.apricot.net/policy/ 

▪ Akses kehadiran Jarak Jauh untuk APNIC 45  

- https://2018.apricot.net/program/webcasts/ 
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