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Tiga proposal kebijakan untuk diskusi komunitas 
di APNIC 49 
 

Pertemuan Kebijakan Terbuka di APNIC 49 akan diadakan pada 20 Februari 2020 di Melbourne, Australia. 

Berikut adalah cuplikan dari ketiga proposal kebijakan yang akan dibahas. 

Didiskusikan dari APNIC 48 

prop-130-v002: Perubahan kebijakan transfer 

Proposal ini bertujuan untuk mengubah kebijakan transfer yang sudah ada untuk memungkinkan skenario 

dari penggabungan bisnis sebagian atau seluruhnya, akuisisi, reorganisasi atau relokasi, baik dalam transfer 

intra dan antar-RIR. Saat ini, transfer antar-RIR hanya memungkinkan transfer alamat IPv4 dan nomor AS, 

tetapi proposal ini juga berupaya memasukkan alamat IPv6. 

Proposal baru 

prop-133-v001: Klarifikasi tentang Penetapan Lebih Lanjut 

Proposal ini mengklarifikasi definisi ruang alamat yang ditetapkan untuk pendelegasian IPv4 / IPv6 

berdasarkan Bagian 2.2.3 dari dokumen Kebijakan Sumber Daya Nomor Internet APNIC. 

Tujuan penetapan yang dimaksudkan adalah untuk penggunaan oleh pengguna akhir atau LIR dalam 

infrastruktur mereka sendiri (server, peralatan, interkoneksi, karyawan, perangkat tamu, dan subkontraktor), 

bukan untuk penetapan lebih lanjut ke jaringan lain. 

Proposal ini sama dengan prop-124, yang diabaikan setelah APNIC 48 karena tidak mencapai mufakat di 

APNIC 46, APNIC 47, dan APNIC 48. 

prop-134-v001: Pembaharuan Proses Pengembangan Kebijakan 

Proposal ini menyarankan pembaharuan pada Langkah 2 dari Proses Pengembangan Kebijakan APNIC 

(PDP) untuk mencakup penggunaan sarana elektronik untuk mengukur mufakat untuk partisipasi jarak jauh; 

sebuah proses untuk menarik proposal; dan perubahan makna ‘kesepakatan umum' agar konsisten dengan 

makna ‘mufakat kasar’ dalam praktik aktual. 

Proposal ini sama dengan prop-126, yang diabaikan setelah APNIC 48 karena tidak mencapai mufakat di 

APNIC 46, APNIC 47, dan APNIC 48. 

Berpartisipasilah! Utarakan pendapat Anda 

Kebijakan yang baik bergantung pada berbagai pendapat dari orang-orang di berbagai bagian komunitas, 

sehingga keterlibatan Anda sangatlah penting. Kebijakan dikembangkan melalui proses konsultasi dan 

konsensus terbuka, transparan dan bottom-up. 

Sampaikan pendapat Anda tentang proposal kebijakan ini dengan berlangganan milis SIG Kebijakan atau 

berpartisipasi secara langsung atau jarak jauh selama pertemuan Kebijakan SIG APNIC 49. 
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