Hasil Rapat-Kebijakan Terbuka pada APNIC 43
Sebuah Rapat-Kebijakan Terbuka telah diselenggarakan oleh SIG Kebijakan APNIC pada tanggal 1 Maret
2017 pad APNIC 43 di Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Pemilihan Ketua dan Ketua Bersama
Hasil pemilihan Ketua dan Ketua Bersama adalah penunjukan:
Ketua:

Sumon Ahmed Sabir

Ketua-Bersama: Ching-Heng Ku dan Bertrand Cherrier
Komunitas ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua SIG Kebijakan yang lama, Masato Yamanishi, atas
tahun pelayanannya.

Proposal Kebijakan
Rapat tersebut membahas ketiga proposal kebijakan beirkut.
Proposal:

prop-116: Melarang alamat transfer IPv4 dalam blok final /8

Status:

Tidak mencapai kesepakatan. Dikembalikan ke mailing list untuk diskusi lebih lanjut.

Descripsi:
Proposal ini akan menghalangi transfer blok Final /8 (103/8) selama 2 tahun sejak
alokasi/penetapan. Batasan ini juga diberlakukan atas jumlah ruang alamat 103/8 yang dapat dimiliki
oleh organisasi yang melebur diri setelah tranfer Merger & Akuisisi (M&A). Proposal ini berisi
kemungkinan pengecualian atas peraturan M&A berdasarkan ketentuan teknis khusus.
Proposal:

prop-117: Pengelolaan alamat IPv4 yang dikembalikan dan penghabisan Final /8

Status:

Mencapai kesepakatan parsial. Hal yang disepakati dikirim dalam bentuk Versi ke-3.

Descripsi:
Versi ke-2 proposal ini berisi 2 bagian. Bagian 1 memperjelas ke mana saja alamat IPv4
yang dikembaliklan akan ditempatkan. Bagian 2 berisi rencana untuk menangani penghabisan Final /8, tidak
mencapai kesepakatan.
Proposal:

prop-118: Kebijakan tidak-butuh di wilayah APNIC

Status:

Tidak mencapai kesepakatan. Dikembalikan ke mailing list untuk diskusi lebih lanjut.

Description: Proposal ini akan mencabut penilaian kebutuhan dari transfer IPv4 di wilayah APNIC .
Proposal tersebut berisi pengecualian untuk transfer inter-RIR dari wilayah yang merupakan wilayah
berdasar-kebutuhan. Mereka diharuskan memberikan sebuah rencana untuk menggunakan paling
tidak 50% dari sumber daya yang ditransfer dalam waktu 5 tahun.

Proposal merevisi Panduan SIG APNIC
Proposal:

Merevisi pemilih untuk masa jabatan Ketua dan Ketua-Bersama

Status:

Mencapai kesepakatan.

Descripsi:
Menyediakan mekanisme untuk pemilihan Ketua dan Ketua-Bersama secara bergantian,
walaupun seorang Ketua keluar lebih cepat. Memperluas deskripsi tanggungjawab jabatan tersebut.
Memampukan komunitas untuk meminta penunjukan Ketua-Bersama ke-2 dan hal ini bukan hanya atas
kehendak Ketua.
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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/43/policy
Lihat arsip diskusi pada APNIC 43
https://conference.apnic.net/43/program/schedule/ - /day/10/apnic-policy-sig-1
https://conference.apnic.net/43/program/schedule/ - /day/10/apnic-policy-sig-2
–
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