APNIC 44 Hasil Proposal Kebijakan
Hasil Proposal Kebijakan yang dibahas pada APNIC 44
Rapat Kebijakan Terbuka pada APNIC 44 di Taichung, Taiwan membahas proposal berikut.
prop-116: Melarang transfer alamat IPv4 pada blok final /8
Kesepakatan dicapai, tetapi ada beberapa modifikasi, proposal ini sekarang berada pada Tahap Komentar
akhir sebelum implementasi. Badan Eksekutif APNIC telah membuat sebuah moratorium pada semua
sumber daya yang mungkin kena dampak hasil akhir proposal ini. Jika diterapkan, transfer semua alamat
pada blok 103/8 akan dilarang sampai 5 tahun setelah penetapan (delegation).
prop-118: Kebijakan tidak-dibutuhkan dalam wilayah APNIC
Proposal untuk menghapus persyaratan untuk menunjukkan adanya kebutuhan saat mentransfer IPv4 tidak
mencapai kesepakatan. Juru bicara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Ketua mencatat ada
tiga juru bicara yang benar-benar menolak proposal ini dan mengatakan jika penulis ingin tetap meneruskan
proposal ini, maka mereka selayaknya mempertimbangkan komentar yang masuk dan menyesuaikan
proposal mereka.
prop-119: Transfer sementara
Proposal untuk memungkinkan transfer sementara alamat IPv4 yang sedianya akan kembali ke akun
sumber di akhir periode tertentu, tidak mencapai kesepakatan. Ketua mengundang penulis untuk
mempertimbangkan pertanyaan-pertanyanan yang disampaikan saat diskusi, karena klafirikasi akan
membantu mereka untuk membuat sebuah usulan yang mungkin akan disepakati.
prop-120: Rencana penggunaan akhir kelompok Final /8
Proposal untuk menyetujui kebijakan penggunaan-akhir dan manajemen kumpulan untuk Final /8 (103/8)
tidak mencapai kesepakatan. Diskusi mengenai manajemen keadilan dan daftar tunggu memunculkan
berbagai pertanyaan mengenai solusi terbaik. Ketua mengirim proposal tersebut kembali ke milis dan
mengundang komunitas untuk memberi komentar dan usulan kepada penulis. Penulis menyatakan bahwa
dia akan mengirimkan sebuah versi baru nantinya.
prop-121: Memperbaharui kebijakan “Alokasi awal IPv6”
Proposal pertama dari dua proposal terkait untuk mengubah kriteria pengajuan alokasi ruang IPv6 mencapai
kesepakatan, proposal ini menitikberatkan pada alokasi awal yang lebih besar dari yang sudah ditentukan
(/32). Perubahan ini akan memungkinkan pengajuan untuk mengikutsertakan faktor lain seperti jumlah
pengguna, besarnya infrastruktur organisasi tersebut, struktur hirarki dan geografi organisasi tersebut,
pembagian infrastruktur untuk alasan keamanan dan rencana lama penggunaan alokasi.
prop-122: Memperbaharui kebijakan “Alokasi lanjutan IPv6”
Proposal ini juga mencapai kesepakatan, proposal ini mirip dengan proposal -121 (di atas). Sesuai proposal
ini, kriteria permohonan untuk permohonan lanjutan untuk alokasi yang lebih besar dari yang sudah
ditentukan (dua kali lipat dari alokasi). Proposal ini memungkinkan penilaian dilakukan menggunakan faktor
yang sama dengan prop-121. Pemilik akun tetap harus mencapai tingkat penggunaan yang sama untuk
membuktikan kelayakan alokasi lanjutan.
Tautan Berguna
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