Hasil Proposal Kebijakan APNIC 46
Hasil Proposal Kebijakan yang didiskusikan di APNIC 46
Rapat Kebijakan Terbuka di APNIC 46 di Nouméa, Kaledonia Baru mempertimbangkan proposal berikut.

prop-118: Kebijakan Tidak Perlu Membuktikan Kebutuhan di wilayah
APNIC
Versi 2 dari proposal ini untuk menghapus keperluan membuktikan kebutuhan ketika transfer alamat IPv4
tidak mencapai mufakat. Pembicara mendukung dan menentang proposal tersebut tidak dapat mencapai
persepakatan. Pemimpin rapat mengatakan, jika penulis ingin meneruskan proposal tersebut, dia
seharusnya mempertimbangkan segala komentar yang diterima dan menyesuaikan proposal untuk
diserahkan kembali dalam waktu dekat untuk memungkinkan lebih banyak waktu untuk diskusi di milis.

prop-124: Penjelasan tentang pemberian lanjut alamat IPv6
Proposal ini untuk memungkinkan alamat yang diberikan agar dapat diberikan lebih lanjut tidak mencapai
mufakat. Pemimpin rapat memperhatikan bahwa kebanyakan peserta netral tentang hal ini dan tidak
menunjukkan baik dukungan kuat maupun pertentangan kuat terhadap proposal ini oleh karena mereka
kemungkinan tidak sedang menghadapi kesulitan apa pun sekarang ini. Pemimpin rapat meminta penulis
agar menyediakan penjelasan lebih lanjut jika dia ingin melanjutkan proposal ini.

prop-125: Pengesahan “mailbox penyalahgunaan” dan email IRT lain
Proposal ini mencapai mufakat di rapat SIG Kebijakan dan kemudian di Rapat Anggota APNIC (AMM).
Selama diskusi prop-125, komunitas sepakat dengan maksud solusi yang dianjurkan dan meminta para
penulis agar menyederhanakan teks yang dianjurkan, supaya setiap orang dapat mengerti. Sekretariat
APNIC akan bekerja dengan para penulis agar menganjurkan versi yang disederhanakan ketika mereka
menyelesaikan semua langkah dari Proses Perkembangan Kebijakan (Policy Development Process, PDP).
Sekretariat APNIC juga membuat komunitas sadar bahwa proposal ini akan makan waktu enam bulan untuk
diimplementasikan daripada tiga bulan seperti biasanya oleh karena membutuhkan perubahan pada sistem
pendaftaran. Proposal ini baru selesai tahap komentar akhir dan sedang menunggu pengabsahan dari
Dewan Eksekutif APNIC (APNIC Executive Council, EC).

prop-126: Update PDP
Proposal ini berfokus pada pengubahan prosedur-prosedur PDP sekarang ini agar meningkatkan partisipasi
komunitas dan memungkinkan proses naik banding langsung kepada EC APNIC untuk proposal yang tidak
mencapai mufakat. Langkah satu dari proposal tersebut dicabut dari proses permintaan permufakatan, dan
Langkah dua dan tiga tidak lewat proses permintaan permufakatan. Pemimpin rapat meminta penulis agar
mengembalikan proposal ini ke milis untuk diskusi lebih lanjut dengan komunitas supaya memperbaiki
proposal tersebut.

Tautan yang Berguna
▪ Mendaftar ke milis Diskusi Kebijakan
- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy
▪ Kunjungi halaman kebijakan APNIC 46
- https://conference.apnic.net/46/policy/ proposals
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