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Empat proposal kebijakan untuk diskusi 
komunitas di APNIC 54 
 

Rapat Kebijakan Terbuka di konferensi APNIC 54 akan diadakan pada tanggal 15 September 2022. Berikut 

ini adalah cuplikan dari empat proposal kebijakan yang akan dibahas. 

prop-145: Sumber Tunggal untuk Definisi 

Proposal ini menyarankan agar APNIC menggunakan dokumen definisi tunggal supaya istilah-istilah 

digunakan dan ditafsirkan secara konsisten di seluruh dokumen kebijakan APNIC. 

prop-146: Menyelaraskan Perbedaan 

Proposal ini menyarankan untuk mengubah judul dan deskripsi Dokumen Kebijakan Sumber Daya Internet 
(Internet Resource Policy) APNIC di Bagian 3.0. Bagian-bagian berikut ini disorot dalam proposal: 

▪ Bagian 3.1 Tujuan Manajemen Sumber Daya 

▪ Bagian 3.2 Lingkungan Kebijakan 

▪ Bagian 3.1.4 Tidak Ada Jaminan Delegasi Berdekatan (Delegation) 

▪ Bagian 3.1.8 Konflik Tujuan 

prop-147: Manajemen Sumber Daya Historis 

Proposal ini menyarankan agar sumber daya IPv4 historis digunakan dengan alasan yang pantas dan 
diklaim, atau disediakan untuk organisasi lain yang membutuhkannya. 

Mengikuti resolusi EC tanggal 22 Februari 2021, pemegang sumber daya historis di wilayah APNIC harus 
menjadi Anggota atau Non-Anggota sebelum tanggal 1 Januari 2023 untuk terus menerima layanan 
pendaftaran. Setelah tanggal ini, pendaftaran sumber daya historis tidak akan lagi dipublikasikan dalam 
Database Whois APNIC, dan sumber daya tersebut akan ditempatkan dalam status cadangan. 

prop-148: Penyewaan Sumber Daya Tidak Diizinkan 

Proposal ini menyarankan untuk menyatakan secara eksplisit dalam kebijakan APNIC bahwa penyewaan 
alamat IP tidak diizinkan di wilayah APNIC. Proposal ini mengusulkan tindakan yang dapat diambil oleh 
Sekretariat APNIC jika pemegang akun ditemukan menyewakan alamat. 

Berpartisipasilah! Utarakan pendapat Anda 

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

sehingga penting Anda ikut terlibat. Kebijakan tersebut dikembangkan melalui proses musyawarah dan 

mufakat yang terbuka, transparan dan dari bawah. 

Utarakan pendapat Anda tentang proposal kebijakan ini dengan bergabung di milis Policy SIG atau 

berpartisipasi secara langsung atau jarak jauh di forum APNIC 54 Policy SIG. 
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