
 

Apa yang tidak Anda ketahui tentang pengiriman 
pesan Anda... 
 

Aman? Semua layanan pengiriman pesan mengatakan demikian. Dan apa yang mereka katakan itu benar: semua 
data Anda, identitas Anda, teman Anda, pertukaran Anda, lokasi Anda, opini Anda, rute Anda, buku alamat Anda, 
dan semua foto Anda aman... di infrastruktur TI mereka sendiri. 
 

Layanan pengiriman pesan menjanjikan kerahasiaan data Anda. Tetapi mereka menulis sebaliknya dalam syarat dan 
ketentuannya. Anda tahu bahwa teks panjang yang Anda terima, seperti orang lain, tanpa membacanya: semua hal 
yang mereka ketahui tentang Anda adalah milik mereka dan digunakan untuk mengarahkan pembelian dan opini 
Anda atau dijual kepada penawar tertinggi. Akhirnya, data Anda, yang tidak terlindungi, menjadi milik mereka dan 
tunduk pada hukum mereka. 
 

Anda akan berkata: "Saya tidak menyembunyikan apa pun". Dan Anda akan benar. 
Kebanyakan orang seperti Anda. Ini bukan tentang menyembunyikan kejahatan; ini 
tentang mencegah bahaya bagi Anda dan hubungan Anda dengan apa yang mereka 
ketahui tentang Anda. Pinjaman, asuransi, pekerjaan: pengiriman pesan Anda siap 
melayani mereka. Dan Anda juga memberi mereka akses ke pilihan politik Anda, 
kehidupan spiritual Anda, keluarga Anda , dan privasi Anda. Dan itu semua 
disimpan selamanya.  
 

Mereka bahkan bisa, jika ingin, menunda, mengubah pesan, atau menempatkan 
pesan yang tidak pernah Anda kirim atau terima.  
Tetapi Anda membutuhkan pengiriman pesan. Anda tidak bisa melakukan apa-apa 
tanpanya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, warga 
negara, dan ilmuwan komputer, yang berkomitmen pada kebebasan berekspresi, 
telah menciptakan Skred.  
 

Dan jawabannya sederhana, untuk memastikan bahwa seseorang tidak mengungkapkan rahasia, Anda tidak boleh 
memberitahunya. Dengan cara yang sama, pesan Anda tidak boleh melalui sistem pengiriman pesan yang Anda 
gunakan. Ini adalah satu-satunya jaminan. Sistem pengiriman pesan tidak akan dapat menggunakan, atau 
memberikan akses ke informasi... yang tidak dimilikinya. Jika Anda memahami hal ini, Anda memahami Skred. 
 

Faktanya, Skred menempatkan pengguna dalam kontak langsung dengan satu sama lain. Tidak seperti sistem 
pengiriman pesan lainnya, ketika Anda mengirim pesan, Skred tidak menerimanya dan kemudian meneruskannya ke 
penerima. Tidak ada yang melewati Skred! Pertukaran Anda bersifat langsung dan Skred tidak tahu apa-apa tentang 
hal itu, begitu pula orang lain. Skred bahkan tidak tahu siapa Anda karena Skred tidak meminta nomor ponsel atau 
alamat email untuk menggunakannya. Pesan yang dikirim oleh koresponden Anda dan diterima oleh Anda hanya ada 
di ponsel masing-masing dan dienkripsi sehingga ada orang lain tidak bisa mengaksesnya. Dan Skred memiliki ribuan 
fitur ajaib untuk melindungi privasi Anda...  
 

 Skred itu gratis, seperti layanan pengiriman pesan lainnya, tetapi tidak 
menghasilkan uang dari data Anda. Jadi, bagaimana Skred membiayai dirinya 
sendiri? Seperti yang dijelaskan oleh Jerome Aguesse, Managing Director Skred, 
"Kami diminta untuk menyediakan layanan konferensi video tanpa kebocoran 
data oleh pengguna bisnis yang mengkhawatirkan kerahasiaan bisnis dan juga 
mencari solusi yang lebih ekonomis ». 
 

Layanan ini menawarkan langganan hanya dengan 2,99 € per bulan bagi mereka yang ingin mendukungnya, dan 
dengan demikian mendapatkan manfaat dari fitur panggilan audio dan video dengan beberapa pihak.  
 Skred sudah memiliki 16 juta pengguna di seluruh dunia. Dari mulut ke mulut, kabar baik tentang pengiriman pesan 
yang ramah privasi menyebar, dan semakin banyak pengguna yang mendaftar setiap hari. Tanpa infrastruktur transit 
data, Skred tidak memerlukan energi lebih banyak daripada kulkas keluarga dan bersertifikat 100% ramah 
lingkungan. Karena Skred tanpa data, Skred tidak menghasilkan karbon. 
 

Pierre Bellanger, pendiri Skred, baru-baru ini menyatakan: « Di mana pun di dunia, Skred memungkinkan orang 
berkomunikasi tanpa diawasi. Di mana pun di dunia, Skred adalah pendamping kebebasan. » 


