
- Lembar Fakta ECPAT tentang Internet dan Teknologi –

Apa itu Laman Splash (Splash pages)?
Serta manfaatnya dalam mencegah pelaku kekerasan seksual pada anak di internet.

Laman splash digunakan untuk 
menarik pengguna, mengindikasikan 
pesan, atau mengarahkan ulang 
pengguna ke laman web lain. 

Laman splash digunakan oleh lembaga 
swadaya masyarakat, industri, dan 
badan penegakan hukum 

Ketika laman splash digunakan untuk 
menghentikan akses pengguna pada 
konten tetentu, mereka disebut "laman 
penghenti"

Laman splash juga bisa memuat peringatan tegas atau pesan 
yang menjelaskan bahwa tindakan pengguna atau konten 
yang dicari adalah ilegal. Bagi pengguna yang tidak menyetujui 
pemblokiran konten tertentu, kadang kala disediakan informasi 
mengenai cara mengarahkan komplain atas dihalanginya akses 
tersebut. Terakhir, sejumlah laman splash memuat informasi 
dan/atau tautan pada saluran siaga/hotline yang disiapkan 
untuk melaporkan konten kekerasan pada anak di internet.

Dengan menyediakan informasi semacam itu, laman splash 
bisa membantu membangun pengetahuan bahwa material yang 
menampilkan kekerasan pada anak serta perilaku terkaitnya 
adalah melanggar hukum. Laman splash juga bisa membantu 
menanamkan rasa takut terhadap kemungkinan pengguna 
dapat ditahan pihak berwenang dan mengarahkan pengguna 
kembali pada sumber bantuan. Laman splash membantu 
membuat lingkungan internet yang lebih aman dengan mendidik 
pengguna mengenai mekanisme pelaporan dan mencegah 
eksposure yang tidak diinginkan pada konten semacam itu. 
Pada akhirnya, laman splash mencegah pengguna mengakses 
CSAM.

Laman splash digunakan oleh sejumlah perusahaan - terutama 
Microsoft dan Google - dalam fasilitas pencarian mereka 
sebagai bagian dari skema pencegahan yang ditujukan untuk 
mencegah pengguna mengakses materi di internet yang 
menampilkan kekerasan seksual pada anak, baik sengaja 
maupun tidak sengaja. Setiap kali ada seseorang yang berusaha 
mengakses laman yang dikenal memuat materi semacam itu, 
akses pengguna akan ditolak. Ketika laman splash digunakan, 
pengguna kemudian akan diarahkan ke pesan pencegahan. 

Laman splash bisa membuat berbagai informasi. Versi paling 
sederhana dari sebuah laman splash memuat pesan yang 
mengidikasikan bahwa akses pada situs yang ditujukan ditolak. 
Ini disebut pesan eror atau pesan 404. Laman splash bisa 
memuat informasi tambahan, misalnya alasan mengapa akses 
diblokir (dengan atau tanpa informasi mengenai dasar hukum 
yang sesuai). Informasi ini bisa disertai dengan referensi pada 
sumber bantuan atau saran jika pengguna mengkhawatirkan 
ketertarikan seksual mereka pada anak-anak.

menyaring dan memblokir

* Untuk informasi lebih lengkap lihat lembar fakta : Apa itu Penyaringan & Pemblokiran? 

Menolak akses pada materi yang menampilkan kekerasan pada anak
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Bagaimana cara kerjanya?
Laman splash atau splash pages adalah laman atau gambar 
yang ditampilkan menutupi keseluruhan layar atau sebagian dari 
layar saat laman web yang dicari oleh pengguna sedang dimuat. 

Laman splash bisa digunakan untuk berbagai kepentingan 
karena ini adalah cara untuk memasukkan pesan ke dalam 
sebuah laman web. Pengiklan biasanya menggunakan laman 
ini untuk menarik perhatian pengguna. Laman ini juga bisa 
digunakan untuk memberi tahu Anda, misalnya, bahwa alamat 
web yang Anda ketikkan salah atau bahwa situs tertentu sudah 
tidak ada lagi  

Laman splash juga digunakan untuk mencegah pengguna 
mengakses konten tertentu. Misalnya, laman splash bisa 
ditampilkan saat seseorang sedang berusaha mengakses 
material yang dikenal menampilkan kekerasan pada anak 
(Child sexual abuse material - CSAM) dan akan menghalangi 
akses pada konten yang diinginkan sebagai langkah terakhir 
dalam skema pencegahan yang melibatkan penyaringan dan 
pemblokiran.


