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Ringkasan Umum
Dengan semakin banyaknya jumlah proyek-proyek berbasis blockchain, kami melihat
bahwa blockchain digunakan dalam spektrum industri yang luas. Di waktu yang
bersamaan, tuntutan perdagangan dengan blockchain telah meningkat dibandingkan
dengan waktu yang sebelumnya di Indonesia. Pertukaran dengan blockchain
menikmati masa-masa kejayaan.
Saat ini kita berada di titik kritis dalam pengembangan ekonomi blockchain, dimana
masa depan lebih mengedepankan desentralisasi. Di masa depan yang tidak terlalu
jauh, teknologi blockchain akan merasuk semakin dalam ke dalam kehidupan kita dan
kita dipastikan akan membutuhkan lebih banyak platform-platform untuk bertransaksi
dengan blockchain. Tetapi, kompetisi yang lemah di Indonesia menyebabkan biaya
bertransaksi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata secara global.
Filosofi kami adalah agar para anggota yang merupakan pemilik sejati dari Exchange
ini, harus dapat bertransaksi dalam syarat dan ketentuan yang lebih baik. Hal itu
adalah misi kami untuk mengubah system blockchain sehingga para anggota dari
Exchange akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Buah dari kejayaan tidak
seharusnya menjadi perubah.
MJex adalah token keanggotaan dari Maju Exchange (MajuEx) yang merupakan salah
satu pertukaran crypto global yang berbasis di Singapura. Kami berkomitmen untuk
membangun Crypto Exchange yang dioperasikan oleh sistem keanggotaan di
Indonesia. Di bawah protokol terpadu bahwa MJex akan mendukung transaksi
anggota dengan keamanan, kepercayaan, transparansi.
Kami akan segera mengungkapkan data statistik mengenai status perdagangan harian,
status airdrop, volume perdagangan, dan pembakaran. Ketika pertukaran melakukan
IEO atau listing, laporan uji tuntas proyek akan tersedia secara terbuka untuk
komunitas.
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Menjadi pemegang MJex berarti menjadi anggota MajuEx. Pemegang MJex (Anggota)
dapat menikmati manfaat berikut.
1.

Satu atau lebih IEO atau daftar mata uang kripto yang disukai oleh komunitas
akan dikejar setidaknya setiap 100 hari untuk mempromosikan nilai jangka
panjang dari pertukaran. MJex akan menggunakan biaya daftar untuk
memberikan airdrop bagi anggota kami. Anggota akan menerima airdrops secara
proporsional ke kepemilikan MJex. (Pada bulan Juni, ada IEO token berharga
dijadwalkan).

2.

Biaya pertukaran MajuEx adalah 0,15% yang lebih rendah dari rata-rata di
Indonesia. Namun, dengan memegang MJex, anggota dapat memperoleh kembali
cash back maksimum 50% dari biaya transaksi. Dengan memegang MJex, biaya
perdagangan anggota bisa turun hingga 0,075% yang merupakan level terendah
di Indonesia. Jumlah pengembalian dana ditentukan berdasarkan kepemilikan dan
kontribusi MJex terhadap volume perdagangan.

3.

Informasi koin yang baru diperkenalkan dan berita pasar akandisampaikan diawal
melalui saluran komunitas media sosial yang hanya untuk anggota.
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1. MJex Mission
Misi kami adalah untuk mengubah sistem pertukaran berbasis blockchain sehingga
anggota kami memperoleh keuntungan yang lebih. Anggota yang bertransaksi di
Exchange adalah pemilik sejati dari Exchange, oleh karena itulah mereka harus dapat
bertransaksi dalam syarat dan ketentua yang lebih baik
Saat ini, kita berada di titik kritis dalam pengembangan teknologi blockchain dimana
masa depan dari desentralisasi layak untuk dipertimbangkan. Di masa depan yang
tidak terlalu jauh, teknologi blockchain akan merasuk semakin dalam ke dalam
kehidupan kita dan kita dipastikan akan membutuhkan lebih banyak platform untuk
bertransaksi dengan blockchain. Tetapi, kompetisi yang lemah di Indonesia
menyebabkan biaya bertransaksi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata
secara global. Buah dari kesejahteraan tidak seharusnya menjadi Exchange.

2. Current Challenges
Pasar mata uang kripto di Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar dengan
pertumbuhan tercepat di antara negara-negara di dunia, didukung oleh populasi
terbesar keempat di dunia. Saat ini, ada 15 hingga 16 bursa yang cukup terkenal oleh
investor seperti yang tercantum pada Tabel 1.
Ada lebih dari 150 bursa di Korea, dan biaya transaksi rata-rata adalah 0,1% karena
persaingan yang ketat. Seperti yang Anda lihat pada Tabel 1 di bawah ini, bursa
Indonesia memiliki biaya transaksi rata-rata 0,31%. Bursa Indonesia dapat menerima
biaya transaksi yang lebih tinggi daripada bursa global karena kompetisinya sangat
lemah.
Dengan semakin banyaknya pertukaran yang terjadi di Indonesia di masa mendatang,
biaya transaksi akan secara bertahap stabil ke bawah seiring dengan meningkatnya
persaingan. Namun, kami membutuhkan pertukaran yang dapat menawarkan kondisi
yang lebih baik bagi investor yang saat ini memperdagangkan mata uang kripto.
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Tabel 1 Indonesia Cryptocurrency Exchange

Exchange

Mobile
App

MAJUEX

Mobile
Friendly

INDODAX

Yes

TOKOCRYPTO

Yes

COINONE
INDONESIA

No

LUNO
INDONESIA

Yes

REKENINGKU

No

TOKENOMY

No

BIIDO

No

KOINX

Yes

NUCEX

No

TRIV

Transactions Fees
Amount
Description
0,15%

50% is
refundable

0,00%

Maker

0,30%

Taker

0,20%

-

0,15%

Maker

0,15%

Taker

0,00%

Maker

0,20%

Taker

0,00%

Maker

0,30%

Taker

0,00%

Maker

0,25%

Taker

0,10%

Maker

0,20%

Taker

0,10%

IDR Pairs

0,00%

Others

0,00%

Maker

0,30%

Taker

Yes

0,30%~0,40
%

-

BITOCTO

No

0,14%~0,20
%

-

UDAX

No

0,20%

HUOBI
INDONESIA

No

0,20%

Average
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Withdrawal Fee
Amount
Description
USD1
(Rp14.000,00)

Regardless of the
withdrawal amount

1%

Minimum transaction
Rp25.000,00

-

-

Rp25.000,00

-

Rp6.500,00

-

1%

Minimum transaction
Rp25.000,00

0,0005 BTC

-

0,50%

Minimum transaction
Rp20.000,00

0,10%

Minimum transaction
Rp10.000,00

1%

Minimum transaction
Rp25.000,00

Rp15.000,00

Minimum

Rp25.000,00

Minimum

Rp50.000,00

Maximum

-

3%

-

-

0,01 BTC

Minimum

0,31%
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3. Solution & Key Features Overview
MJex adalah token keanggotaan dari Maju Exchange (MajuEx) yang merupakan salah
satu pertukaran crypto global yang berbasis di Singapura. Kami berkomitmen untuk
membangun Crypto Exchange yang dioperasikan melalui sistem Keanggotaan di
Indonesia. Di bawah

protokol terpadu, MJex akan mendukung transaksi

masing-masing anggota dengan keamanan, kepercayaan, dan transparansi.
Menjadi pemegang MJex berarti menjadi anggota MajuEx. Pemegang MJex (Anggota)
dapat menikmati manfaat berikut:
 Biaya perdagangan di MajuMajuEx adalah 0,15% yang lebih rendah dari rata-rata
di Indonesia. Namun, dengan memegang MJex, anggota dapat memperoleh
pengembalian uang tunai maksimum 50% dari biaya transaksi. Dengan memegang
MJex, biaya perdagangan Anda bisa turun hingga 0,075% yang merupakan level
terendah di Indonesia.
 Satu atau lebih IEO atau daftar mata uang kripto yang disukai oleh komunitas akan
dikejar setidaknya setiap 100 hari untuk mempromosikan nilai jangka panjang dari
pertukaran tersebut. MJex akan menggunakan biaya daftar untuk memberikan
airdrop bagi anggota kami. Anggota akan menerima airdrops secara proporsional
ke kepemilikan MJex. (Pada bulan Juni, ada IEO dari token berharga dijadwalkan)
 Informasi koin yang baru diperkenalkan dan berita pasar akan diberikan di muka
melalui saluran komunitas media sosial yang hanya untuk anggota.

Berikut ini adalah analogi tentang bagaimana memperoleh keuntungan bagi para
pemilik MJex.
Hari ini, para anggota, Jenny, Michel dan Ethan masing-masing melakukan jumlah
transaksi sebagaimana tertera dalam Tabel 2. Michel dan Ethan memperdagangkan
jumlah yang sama, tapi Michel memiliki jumlah MJex lebih banyak.
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Tabel 2 Members Transaction Volume

Members
Jenny
Michel
Ethan
Total

Transaction Volume
50%
25%
25%
100%

MJex Holding
60%
30%
10%
100%

 Meskipun Michel dan Ethan memiliki volume transaksi yang sama tetapi mereka
memiliki jumlah MJex Coin yang berbeda di mana Michel memiliki lebih dari
Ethan, Michel mendapatkan uang kembali lebih besar daripada Ethan.
 Jenny memiliki volume perdagangan terbesar dan memegang 60% dari MJex,
sehingga Jenny akan mengambil sebagian besar uang kembali.
 Semakin banyak anggota MJex Coin memegang lebih banyak uang kembali yang
mereka dapatkan.
Gambar 1 Cashback Return
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4. Roadmap
Figure 2 ICO Schedule
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Agenda detail dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 3 Detail of Airdrop

Event

Event Period

Airdrop Value

Note
−

April 15th 2019 May 6th 2019

Pre-Registration

300 Mjex @ Rp100
(Rp30.000/Person)

−
−
−

April 25th - 30th,
2019

Advance Deposit

April 25th, 2019
at 19:00 WIB

Meet-up

3% of Additional
bonus for ICO

−
−
−

2,000 Mjex @ Rp100 −
(Rp200.000/Person)
−

Untuk 10.000 Orang
pertama
Satu orang memperoleh
300 Mjex
Tanggal Airdrop: 7 Mei
Deposit di muka dan
berpartisipasi ICO
Tambahan 3% dari
pembelian Mjex
Tanggal Airdrop: 8 Mei
Untuk 100 Orang
pertama
Per orang
memperoleh 2.000
Mjex
Tanggal Airdrop: 7 Mei

Taele 4 Detail of ICO

Event
1st Round
2nd Round

Date

For Sale

Bonus

1st, May
19:00 ~ 24:00

30,000,000 @ Rp100

15%

th

6 , May
19:00 ~ 24:00

Airdrop Date

May 8th, 2019
30,000,000 @ Rp100

10%

Notice:
1.

Award Airdrop / Hadiah hanya untuk anggota yang telah menyelesaikan
sertifikasi tingkat keamanan 3 atau lebih tinggi dalam 23 April hingga 5 Mei.

2.

Dikecualikan dari acara jika dianggap curang.

3.

Jadwal di atas dapat diubah atau dibatalkan karena keadaan perusahaan tanpa
pemberitahuan.

4.

Adalah tanggung jawab investor untuk sepenuhnya memahami karakteristik dan
risiko investasi dalam mata uang kripto.
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5. Token Economy
MJex adalah token keanggotaan MajuEx, disimpan di Dompet MajuEx yang sangat
aman dengan sistem keamanan rangkap tiga di tingkat lembaga keuangan. 60% token
dialokasikan untuk anggota dari acara pembuatan dan 15% token dialokasikan untuk
Perusahaan selama 2 tahun terkunci. Itu berarti tidak akan ada tekanan ke bawah pada
harga MJex. Perincian distribusi koin dapat dilihat pada Gambar 3.
1. Satu atau lebih IEO atau daftar mata uang kripto yang disukai oleh komunitas
akan dikejar setidaknya setiap 100 hari untuk mempromosikan nilai jangka
panjang dari pertukaran. MJex akan menggunakan biaya daftar untuk
memberikan airdrop bagi anggota kami. Anggota akan menerima airdrops
secara proporsional ke kepemilikan MJex. (Pada bulan Juni, ada IEO dari
token berharga dijadwalkan)
2. Biaya transaksi MajuEx adalah 0,15% yang lebih rendah dari rata-rata di
Indonesia. Namun, dengan memegang MJex, anggota dapat memperoleh
pengembalian uang tunai maksimum 50% dari biaya transaksi. Dengan
memegang MJex, biaya perdagangan Anda bisa turun hingga 0,075% yang
merupakan level terendah di Indonesia.
3. MajuEx adalah platform global yang kaya akan likuiditas. Anggota akan
diberikan peluang untuk berinvestasi koin global. (Cina, Hong Kong, Korea,
Thailand, Malaysia …….)
Gambar 3 MJex Token Distribution

Note:
• Penguncian 2 tahun untuk Perusahaan mulai dari 1 Mei 2019
• Penguncian 1 tahun untuk Tim dimulai sejak 1 Mei 2019
• 6MJex
bulanWhite
Penguncian
untuk Mitra dan Penasihat dari mulai 1 Mei 2019
Paper 2.0
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6. Disclaimer
1.

Maju Exchange ini tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
pengguna/member sebagai akibat dari penggunaan layanan atau untuk kegagalan
pengguna dalam memahami sifat dan risiko mata uang kripto atau pasar valuta
kripto. Semua perusahaan menyediakan metode dimana pengguna dapat bertukar,
memperdagangkan, dan menyimpan mata uang digital atau virtual, menggunakan
aset kripto atau mata uang dan perusahaan tidak membuat pernyataan atau
jaminan mengenai nilai, stabilitas, atau legalitas dari setiap kripto atau mata uang
virtual tersebut.

2.

Perusahaan tidak berlisensi, diotorisasi, terdaftar, disetujui atau diawasi oleh
regulator keuangan apapun dan tidak membatasi dirinya untuk itu. Tidak ada satu
bagianpun di dalam White Paper ini dapat ditafsirkan bahwa perusahaan
menyediakan atau menawarkan untuk memberikan lisensi apapun dalam
berkegiatan di Indonesia.

3.

Pengguna mengakui risiko yang terkait berikut dengan pengguna penggunaan
situs dan layanan MajuEx :


Resiko kerugian dalam perdagangan aset kripto atau mata uang digital atau
Token seperti Bitcoin atau aset kripto lain mungkin sangat besar, dan
kerugian mungkin terjadi dalam periode singkat.



Harga dan likuiditas aset kripto memiliki sifat fluktuastif yang signifikan di
masa lalu dan mungkin akan mengalami perubahan besar di masa depan.



Mata uang Crypto bukanlah alat penukaran yang sah, tidak didukung oleh
pemerintah, rekening dan nilai saldo tidak ditutupi atau dilindungi oleh
skema perlindungan asuransi atau investor.



Perubahan legislatif dan peraturan atau tindakan di tingkat nasional, regional
atau internasional mungkin dapat mempengaruhi penggunaan, transfer,
pertukaran dan nilai mata uang kripto.



Transaksi dalam mata uang kripto memiliki potensi tidak dapat dikembalikan
kembali, dan dengan demikian, kerugian akibat transaksi penipuan atau
kesalahan pribadi ketika bertransaksi tidak dapat dipulihkan.

MJex White Paper 2.0

12

Di mana Anggota Menjadi Pemilik Pertukaran Sejati


Tidak ada jaminan bahwa orang yang menerima mata uang kripto sebagai
pembayaran pada hari ini akan terus melakukannya di masa depan.



Sifat dari mata uang kripto dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya
penipuan atau cyber hacks atau serangan, dan mungkin dapat diartikan
bahwa kesulitan di bagian teknologi yang dialami perusahaan dapat
mencegah akses pengguna atau mencegah penggunaan mata uang kripto
milik pengguna.

4.

Pengguna mengakui dan sepakat bahwa pengguna bertanggung jawab untuk
menentukan sifat, potensi nilai , kesesuaian dan kelayakan dari risiko yang
disebutukan adalah tanggung jawab sendiri dan bahwa Maju Exchange tidak
memberikan saran atau rekomendasi mengenai mata uangkripto , termasuk
kesesuaian dan kelayakan dan strategi investasi untuk mata uang kripto.
Pengguna mengakui dan setuju bahwa pengguna harus mengakses dan
menggunakan layanan dan situs Maju Exchange dengan risiko ditanggung
sendiri.

5.

Semua pengguna disarankan untuk memperhatikan bahwa perubahan dapat
terjadi sewaktu-waktu karena perubahan pasar, strategi, dan dapat berubah tanpa
pemberitahuan.
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OUR TEAM
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