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Penerjemahan Proposal Kebijakan 
 

Rapat Kebijakan Terbuka atau Open Policy Meeting (OPM) di APNIC 46 akan diadakan pada tanggal 13 
September 2018 di Noumea, New Caledonia, dengan empat proposal kebijakan yang siap didiskusikan. 
Berikut ini adalah ringkasan empat proposal ini. 

prop-118: Tidak perlu kebijakan di kawasan APNIC 
Ini adalah proposal untuk mencabut persyaratan yang mengharuskan penerima menjelaskan kebutuhannya 
ketika memindahkan alamat-alamat IPv4 ke dalam atau di dalam kawasan APNIC.  Ada pengecualian 
bahwa jika sumber daya berasal dari sebuah kawasan RIR yang membutuhkan kebijakan berdasarkan 
kebutuhan, maka dalam hal itu, penerima harus memberikan rencana penggunaan sekurang-kurangnya 
50% sumber daya tersebut dalam lima tahun. Kebijakan ini tidak akan berlaku pada transfer angka AS (AS 
number). 

prop-124: Klarifikasi Sub-penempatan IPv6 
Mengklarifikasi definisi ruang alamat yang telah ditempatkan untuk pendelegasian IPv6 berdasarkan pasal 
2.2.3 dokumen APNIC Internet Number Resource Policies (Kebijakan-kebijakan Sumber Daya Angka 
Internet APNIC) 

Ketika kebijakan ini dibuat drafnya, konsep penempatan/sub-penempatan tidak mempertimbangkan 
penggunaan alamat-alamat IP di hotspot, atau penggunaan alamat IP oleh tamu atau pekerja pada kasus 
Bring Your Own Device (BYOD) dan banyak kasus serupa lainnya.  
Proposal ini mengklarifikasi situasi ini dalam hubungan dengan konsep ini dan mendefinisikan konsep ini 
dengan lebih baik, khususnya mempertimbangkan penggunaan-penggunaan baru atas IPv6 (RFC8273), 
melalui bahasa baru yang ditambahkan ke definisi ‘Penempatan’ (‘Assignment’). 

prop-125: Validasi “abuse-mailbox” (kotak surat untuk melaporkan 
penyalahgunaan) dan email-email IRT lainnya 
Komunitas Internet didasarkan pada kolaborasi. Namun, dalam banyak kasus, hal ini tidaklah cukup, dan 
kita semua harus dapat menghubungi LIR-LIR yang mungkin sedang mengalami masalah di dalam jaringan 
mereka dan mungkin tidak menyadari situasi tersebut. Proposal ini bertujuan untuk memecahkan masalah 
ini dengan cara verifikasi sederhana dan periodik atas email objek IRT, dan menetapkan aturan-aturan 
dasar mengenai pelaksanaan verifikasi semacam itu. Jadi langkah ini menghindari beban biaya yang tidak 
perlu pada pihak ketiga yang perlu menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab menyelesaikan 
penyalahgunaan jaringan tertentu. 

prop-126: Pembaruan PDP 
Menganjurkan pembaruan pada bagian 4 dari dokumen Proses Pengembangan Kebijakan APNIC (APNIC 
Policy Development Process). 

Proposal ini akan memungkinkan peningkatan partisipasi, dengan juga mempertimbangkan komentar-
komentar pada milis untuk penentuan kesepakatan. Jadi, kesepakatan akan ditentukan dengan 
menyeimbangkan milis dan forum, dan oleh karenanya akan meningkatkan partisipasi komunitas. 

Proposal ini juga menganjurkan untuk:  

 Mencabut ketentuan kesepakatan ‘ganda’ yang disyaratkan oleh Policy SIG dan Rapat Anggota APNIC 

 Membatasi tenggat waktu pengumpulan proposal dari 4 minggu menjadi 1 minggu sebelum Rapat 
Kebijakan Terbuka atau Open Policy Meeting (OPM) 

https://conference.apnic.net/46/program/schedule/#/day/8/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-118/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-124/
https://www.apnic.net/community/policy/resources#2.2.3.-Assigned-address-space
https://www.apnic.net/community/policy/resources#2.2.3.-Assigned-address-space
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-125/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-126/
https://www.apnic.net/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
https://www.apnic.net/about-apnic/corporate-documents/documents/policy-development/development-process/#4
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 Mengedarkan pada milis SIG jika ada proposal-proposal yang mencapai kesepakatan di Rapat 
Kebijakan Terbuka atau Open Policy Meeting (OPM) 

 Memperkenalkan proses ‘Banding’ secara langsung kepada Dewan Eksekutif APNIC jika pengaju 
proposal menimbang bahwa Ketua-ketua SIG telah melanggar PDP (Proses Pengembangan 
Kebijakan) 

Yang telah ditarik kembali 
Proposal-proposal berikut yang didiskusikan pada APNIC 44 dan APNIC 45 sekarang telah ditarik kembali 
oleh para penulisnya.  

 prop-119: Transfer sementara  

 prop-120: Rencana penghabisan pool alamat Final /8  

 prop-123: Memodifikasi kebijakan transfer alamat IPv4 dari blok 103/8 

Berpartisipasilah! Utarakan pendapat Anda 
Jika Anda ingin berpartisipasi dalam diskusi mengenai proposal-proposal kebijakan ini, daftarkanlah diri ke 
Milis Policy SIG dan hadirilah rapat APNIC 46 Policy SIG- baik secara langsung atau dengan partisipasi 
jarak jauh.  

 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-119
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-120/
https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-123/
https://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/sig-policy
https://conference.apnic.net/46/program/schedule/#/day/8
https://conference.apnic.net/46/program/webcasts/
https://conference.apnic.net/46/program/webcasts/
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