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1. Pengantar 
 

DACX, adalah sebuah start-up fintech/blockchain yang berlokasi di London yang terletak di 

Technology Accelerator yang terkenal yang dikenal sebagai LEVEL39. Proyek DACX 

dirancang selama Q3 2018, dengan visi untuk menyediakan exchange aset digital generasi 

berikutnya yang memanfaatkan machine learning dan DLT untuk memastikan pasar yang 

aman dan patuh. Tujuan kami adalah untuk menyediakan platform bagi pasar primer dan 

sekunder di luar cryptocurrency tradisional, dengan menjelajah ke dunia sekuritas dan 

komoditas tokenized. Oleh karena itu, penawaran produk kami memberikan solusi kepada 

pelanggan di sektor ritel, profesional dan institusional. 
 

Sejak awal, DACX berjalan cukup jauh, MVP kami diluncurkan pada Januari 2019, di mana 

tim membuat keputusan untuk tidak mencari pendanaan eksternal terhadap proyek yang 

masuh dini. Hal ini terbukti berpengaruh dalam perkembangannya; 
 

❖ Lingkungan independen yang memungkinkan strategi dan pengembangan yang lebih jelas. 

❖ Kreativitas & inovasi dipercepat dan dipertaruhkan. 

❖ Lebih banyak perhatian terhadap pelanggan kami. 

Hal ini memungkinkan organisasi untuk fokus dan tetap relevan sehubungan dengan 

perubahan lanskap peraturan dan selera investor ICO’ 
 

Selama perjalanan ini kami telah membuat kemajuan tidak hanya di sisi produk tetapi 

juga di dalam komunitas blockchain dengan membentuk afiliasi dan hubungan kerja 

dengan organisasi yang berpengalaman di ruang ini. Di sisi regulasi, sebagai 

exchange terpusat dengan tujuan mendaftarkan STO dalam waktu dekat adalah 

kepentingan kami untuk menyusun kepatuhan dalam inti arsitektur kami untuk 

mengurangi risiko regulasi saat ini dan di masa depan. leh karena itu, platform kami 

mengintegrasikan KYC, AMM, dan AML untuk memantau risiko secara terus-menerus 

guna mengurangi perilaku pasar yang mencurigakan. 
 

Dengan mengajukan proposal pengujian lintas batas kepada konsorsium 

regulator FCA yang secara resmi dikenal sebagai GFIN (Global Financial Innovation 

Network). DACX adalah salah satu dari delapan perusahaan yang berhasil terpilih menjadi 

pilot. Proposal kami mengharuskan pemanfaatan DLT dan machine learning yang 

memfasilitasi transaksi lintas batas untuk melakukan pembayaran multi mata uang, aset 

dan komoditas melalui tokenisasi, smart contracts dan escrow. 
 

Ini akan menjadi perjalanan yang berkelanjutan di mana DACX bermaksud untuk membuat 

standar untuk kualitas dan pencapaian dalam sektor ini dan dengan demikian mulai dari 

tanggal 23 September 2019 kami akan membuka pendaftaran (lihat 3.11 untuk Program 

Afiliasi/Rujukan). 

https://www.level39.co/members/dacx/
https://www.fca.org.uk/firms/global-financial-innovation-network
https://www.fca.org.uk/firms/gfin-cross-border-testing-pilot-next-steps
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2. Tantangan Yang Ingin Kami Atasi 

Pencurian dan Peretasan 

Sejak lahirnya cryptocurrency, pasar telah menyaksikan sejarah pelanggaran keamanan 

yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan dana klien. Oleh karena itu, hal ini 

berdampak buruk terhadap adopsi aset digital yang lebih luas. Berikut ini adalah timeline 

peristiwa pencurian/peretasan yang berlangsung selama 8 tahun terakhir ini. 
 
 
 

 

 
 

Arsitektur Yang Buruk/Mesin Matching Pesanan Yang Lambat 

Dalam kondisi pasar yang buruk, telah menjadi kejadian umum, bahwa selama aliran 
pesanan tinggi, perdagangan mengalami performa yang buruk dan melakukan kesalahan. 

Penyebabnya adalah volatilitas yang tinggi mengakibatkan sistem kelebihan beban, 

terutama untuk mesin yang matching yang dibangun pada Arsitektur Single Threaded. 
 

Kelebihan beban pada sistem terjadi ketika jumlah pesanan yang akan diproses oleh 

mesin matching perdagangan melebihi kemampuannya. Sistem kemudian menangani 

pesanan yang sudah masuk dan tidak dapat menerima pesanan baru sampai antrian 
dihapus. Ini berarti bahwa pedagang tidak dapat mengambil keuntungan dari pasar atau 

kehilangan keuntungan lebih dari yang seharusnya karena pesanan mereka tertunda 

karena kesulitan teknis alih-alih kurangnya tawaran/penawaran. 
 

Kelebihan beban sistem sangat sering terjadi pada banyak exchange dengan mesin Single 
Threaded dan harus menjadi salah satu perhatian utama para pedagang yang ingin 

memilih exchange karena hal tersebut sangat memengaruhi pengalaman perdagangan, 

laba, dan kerugian. 
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Ketidakpastian Penarikan Dana/Fiat 

Exchanges yang tidak resmi yang mengoperasikan Fiat tidak  memisahkan dana 

pelanggan seperti yang seharusnya terjadi. Sifat model bisnis yang tidak resmi 

menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan AML dan CFT  yang 

mengakibatkan kegagalan hubungan perbankan. Hal ini menjadikan para pelanggan 

mengalami risiko kehilangan dana mereka. 
 

Bitfinex Struggles with Banks 
 

Non-Disclosure dari Penerima Manfaat. 

Beberapa exchange nakal dengan sengaja tidak mengungkapkan manajemen senior 

mereka dan beroperasi dari  offshore havens yang mengakibatkan kurangnya akuntabilitas. 
 

Manipulasi & Penyalahgunaan Pasar 

Pelaku pasar nakal menggunakan praktik-praktik yang tidak adil untuk mendapatkan 

keuntungan. Cara ini telah dipraktikkan di pasar keuangan mainstream dan hasilnya adalah 

2010 Flash Crash, 2012 Libor rate scandal, & Bitcoin Flash Crash [cek tautan di bawah] 
 

2010 Flash Crash [Interest rate rigging and Libor Scandal 

2012 LIbor Scandal 

Bitcoin Flash Crash 
 

Melihat lebih dalam bagaimana cara hal ini dilakukan;  

Spoofing dan Layering. 

Spoofing adalah kegiatan perdagangan mengganggu yang digunakan oleh pedagang 

untuk melebihi peserta pasar lain dan untuk memanipulasi pasar. Spoofer berpura-pura 

tertarik dalam perdagangan, sehingga menciptakan ilusi pesimisme pertukaran di pasar 

ketika banyak penawaran dibatalkan atau ditarik, atau optimisme atau permintaan palsu 

ketika banyak penawaran ditempatkan dengan itikad jelek. Spoofer menawar atau 

menawarkan dengan maksud untuk membatalkan sebelum pesanan diisi. Kesibukan 

aktivitas di sekitar pesanan beli atau jual dimaksudkan untuk menarik pedagang lain untuk 

mendorong reaksi pasar tertentu seperti memanipulasi harga pasar sekuritas. Spoofing 

dapat menjadi faktor dalam naik turunnya pasar dan bisa sangat menguntungkan bagi 

spoofer yang memanfaatkan waktu beli dan jual berdasarkan manipulasi ini. Menurut 

Undang-Undang 2010 Dodd-Frank Act Amerika Serikat, spoofing didefinisikan sebagai 

"praktik ilegal pembelian atau penawaran dengan maksud untuk membatalkannya  

sebelum eksekusi." 

 

Spoofing dapat digunakan dengan algoritme layering and front running, aktivitas ini juga 

dianggap ilegal. Perdagangan dengan frekuensi tinggi, bentuk utama dari perdagangan 

algoritmik yang digunakan di pasar keuangan sangat menguntungkan karena berkaitan 

dengan volume transaksi yang tinggi. 
 

Quote Stuffing 

Hal ini merujuk pada bentuk manipulasi pasar yang dilakukan oleh API pedagang dengan 

cara masuk secara cepat dan menarik sejumlah besar pesanan dalam upaya membanjiri 

pasar. Cara ini dapat mengakibatkan kebingungan  pasar dan menciptakan peluang 

https://uk.finance.yahoo.com/news/bitfinex-struggles-banks-why-other-205943507.html?guccounter=1&amp;guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20vc2VhcmNoP3E9Yml0ZmluZXgrYmFua2luZytmYWlsdXJlK25ld3MmZm9ybT1FREdFQVImcXM9UEYmY3ZpZD04ZGNjMDY4MzQ5MWU0MzViYWQyYTc0N2JkZjkxNmY5OSZjYz1HQiZzZXRsYW5nPWVuLVVTJmVsdj1BUWo5M09BaERUaSpIelR2MXBhUWRuZ0N6SjJYSHkydFROczViWFpwZlRVVE1jOW1odmxFdjV5dm1NYmtYM2VHWEIlMjFXNSpTbHhnZGpKT3FhMGhteXo5SlpITFBsaXNXQkhDQ1RXY2h4QXNVNSZwbHZhcj0w&amp;guce_referrer_sig=AQAAAJf68S9VY8xwozurHROoOFKDSH2IzkBLdKSjGYtgOWtdqRKogoBFmJLsgUKrkvkrEJwJjGkmbTjrXhjz4jJqDp8zUAfgBxpnDXOK4CGTlSQZUsX7TxaB3H9qyjyTBuDcvQtjVAY_9xJVhBhw-yc0g2Ei7-zD9_hkg2r3w_y3bg6r
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/2010-flash-crash/
https://www.investopedia.com/terms/l/libor-scandal.asp
https://blog.sfox.com/bitcoin-flash-crash-short-history-cbcb0d6bc6a5
https://www.cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/index.htm
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perdagangan untuk pedagang kapasitas tinggi. Dengan quote stuffing, sistem perdagangan 

menunda kuota harga saat isian terjadi, hanya dengan menempatkan dan membatalkan 

pesanan pada tingkat yang secara substansial melampaui bandwidth jalur umpan data 

pasar atau mesin matching. 
 

Pesanan ditumpuk di buffer dan penundaan (peningkatan latensi) terjadi hingga buffer 

habis. Telah ditetapkan bahwa quote stuffing sering terjadi - ketika ribuan pesanan 

pengganti untuk satu pasar dibebankan dalam hitungan detik, setiap pesanan yang valid 

membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk berita pesanan 

(bepergian dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya) untuk menjangkau siapa pun 

yang tidak ada di dalam exchange; tidak ada yang bisa melakukan perdagangan secara 

metafisik. 
 

Momentum Ignition 

Cara ini mengacu pada strategi manipulasi pasar yang mencoba memicu sejumlah besar 

perdagangan dari banyak pelaku pasar sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan 

harga yang cepat. Metode curang ini mirip dalam konsepnya dengan spoofing dan layering, 

kecuali bahwa alih-alih hanya membuat pesanan dan membatalkannya, perdagangan 

sesungguhnya tetap diproses. Metode ini juga dikenal sebagai "pump and dump." Dengan 

menghasut beberapa pedagang untuk membeli atau menjual asetnya dengan cepat, 

manipulator dapat mengambil untung dengan mengambil posisi awal atau dengan 

meningkatkan buku pesanan, mengetahui harga kemungkinan akan kembali setelah 

mengetahui pergerakan harga awal yang cepat. Momentum Ignition sangat sulit dideteksi 

dan membutuhkan penggunaan machine learning. 

 

Hammering 

Ini adalah penjualan cepat dan terkonsentrasi oleh pedagang yang menganggap pasar 
dinilai terlalu tinggi. 

 

Kadang-kadang Hammering merupakan fenomena perdagangan alami, tetapi juga 

bisa menjadi pola penyalahgunaan yang mutakhir. Mirip dengan Momentum Ignition, 

Hammering bisa sangat sulit dideteksi dan membutuhkan penggunaan machine 

learning. 
 

Churning and Wash Trading 

Ini adalah bentuk-bentuk manipulasi pasar di mana seorang pedagang secara bersamaan 

menjual dan membeli instrumen keuangan yang sama untuk menciptakan aktivitas buatan 

yang menyesatkan. Pertama, seorang pedagang akan melakukan order jual atau beli, 

kemudian melakukan order beli atau jual yang berlawanan untuk dirinya sendiri. Cara ini 

dapat dilakukan karena beberapa alasan: 
 

  Untuk meningkatkan volume perdagangan, memberi kesan bahwa instrumen lebih 

diminati daripada yang sebenarnya. 
 

  Untuk menghasilkan biaya komisi kepada broker untuk mengkompensasi mereka 

terhadap sesuatu yang tidak dapat dibayar secara terbuka. Ini dilakukan oleh 

beberapa peserta dalam skandal Libor. 
 

Disebagian besar yurisdiksi Exchanges dimandatkan untuk mendeteksi pola penyalahgunaan ini. 
 

Wash trading ilegal di Amerika Serikat sejak berlakunya Commodity Exchange Act (CEA) 

tahun 1936. 
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Pencucian Uang Digital 

Cara ini merupakan sebuah proses yang menyembunyikan asal-usul aset digital yang 

diperoleh secara ilegal dengan mengirimkannya melalui serangkaian kompleks tumbler dan 

exchanges. Skema keseluruhan dari proses ini mengembalikan uang kepada pemiliknya 

dengan cara yang tidak jelas dan tidak langsung. Pencucian uang terjadi pada exchange 

aset digital ketika pedagang secara sengaja kehilangan uang pada perdagangan 

sementara secara sengaja mengizinkan pedagang tertentu lainnya untuk memulihkan 

perdagangan yang hilang. 

 

Kurangnya Kepatuhan/Risiko Pengaturan Shut Down 

Kegagalan mematuhi beberapa aturab memukul beberapa exchange terutama EtherDelta 

di mana The Securities and Exchange Commission mengumumkan biaya yang harus 

dibayarkan pada tahun 2018 terhadap Zachary Coburn, pendiri EtherDelta, platform 

perdagangan "token" digital. Ini adalah tindakan penegakan pertama SEC [Securities and 

Exchange Commission] berdasarkan temuan bahwa platform semacam itu dioperasikan 

sebagai pertukaran sekuritas nasional yang tidak terdaftar. [referensi Sec.gov press release 

2018-258] 
 

Peraturan SEC jelas dengan "Howey Test" yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk 

menentukan apakah transaksi tertentu memenuhi syarat sebagai "kontrak investasi." Jika 

demikian, maka berdasarkan Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934, 

semua tramsaksi tersebut dianggap sebagai sekuritas dan karenanya harus diungkapkan 

dan didaftarkan. 
 

Untuk tujuan informasi, transaksi akan dianggap sebagai sekuritas  jika semua persyaratan 

berikut terpenuhi: 
 

  Ada investasi dalam bentuk uang.  

  Ada harapan keuntungan. 

  Investasi uang dalam perusahaan. 
 

  Keuntungan apa pun yang berasal dari upaya promotor atau pihak ketiga. 

 

 

Pengecualian Keuangan 

Pengecualian keuangan mengacu pada suatu proses di mana setiap orang menghadapi 

kesulitan untuk mengakses dan/atau menggunakan jasa dan produk keuangan di pasar 

mainstream yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memungkinkan mereka untuk 

menjalani kehidupan sosial yang normal dalam masyarakat di mana mereka berada. 
 

Selain fakta bahwa penggunaan jasa keuangan semakin banyak dan menjadi bagian dari 

standar kehidupan, cara untuk mengakses dan menggunakan layanan tersebut mungkin 

semakin menuntut berbagai aspek seperti geografis, teknis, budaya, pendidikan atau 

tentang jaminan dan analisis kriteria risiko. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar kesulitan 

dalam mengakses dan menggunakan sesuatu yang terkait dengan struktur pasar masing-

https://www.sec.gov/news/press-release/2018-258
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-258
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masing negara. Produk keuangan akan dianggap “sesuai” ketika ketentuan, struktur, dan 

biaya mereka tidak menyebabkan pelanggan mengalami kesulitan akses dan/atau 

penggunaan. Kesulitan-kesulitan ini disebabkan secara bersamaan oleh karakteristik 

produk dan cara mereka dijual (sisi penawaran) dan situasi dan kemampuan keuangan 

pelanggan 10/136 (sisi permintaan). Analisis dari masing-masing struktur (sisi permintaan 

dan penawaran) mungkin, untuk masing-masing negara, menyoroti cara penawaran 

memenuhi permintaan, dan seberapa pantas untuk dilakukan. 
 

Sebagian besar pengecualian ini tampaknya muncul dari kegagalan penyedia komersial 

utama untuk mensuplay berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan 

semua lapisan masyarakat. 
 

“Penyedia ”dapat dianggap sebagai sebagai penyedia non-stigmatisasi yang berkaitan 

dengan referensi nasional. Terkait dengan struktur pasar masing-masing negara, jenis 

penyedia tertentu bisa muncul sebagai kebiasaan umum di satu negara dan sebagai 

"alternatif" di negara lain (mis. tabungan Bank merupakanhal biasa di Prancis atau 

Spanyol, tetapi tidak bagi Inggris)). 
 

“Alternatif "dapat merujuk pada organisasi yang memberikan perhatian khusus pada 

segmen marjinal, sering beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan bertindak sesuai 

dengan peraturan dan regulasi atau penyedia lain yang mengeksploitasi segmen pasar 

marjinal dan sering bertindak pada batas legalitas ("alternatif entitas yang berorientasi pada 

laba komersial). 
 
 

 
Perbankan, mengakses perbankan telah menjadi tantangan bagi sebagian segmen 

masyarakat, mulai dari skor kredit yang merugikan hingga tidak memiliki catatan kredit 

yang menjadikannya situasi yang kompleks bagi konsumen ini untuk mendapatkan layanan 

perbankan yang sederhana. (solusi pembayaran lintas batas melalui program kartu debit 

dan prabayar) 
 

Tabungan, karena kebijakan fiskal dan moneter di beberapa negara, insentif negatif bagi 

warga negara untuk menyimpan tabungan mereka di bank karena kebijakan suku bunga 

rendah dan bahkan negatif (solusi yang sesuai dengan peminjam dan penabung global, 

dan menggunakan kontrak pintar DLT, dan escrow digital) 
 

Pengecualian Kredit, selama krisis keuangan 2007, ekonomi global dilanda krisis likuiditas 

terhadap semua bentuk pinjaman, yang membutuhkan pinjaman konsumen selama 

beberapa tahun untuk pulih kebali. (solusi DEFI) 
 

Pengecualian peluang investasi, hambatan yang tinggi untuk masuk mis. harga tiket 

(solusi; obligasi BTC terstruktur, Pengecoran, fraksionalisasi, disrupsi pasar modal)) 
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Rendahnya Likuiditas 

Likuiditas pasar yang tipis secara signifikan memengaruhi pengguna ritel dan profesional. 

Memiliki buku pesanan yang dangkal yang menyiratkan risiko tinggi kesalahan selama 

mengeksekusi perdagangan yang menyebabkan pedagang melakukan eksekusi harga 

terbaik. Sebagai contoh, Ethereum flash crash dari $319 menjadi 10 sen. 
 

Referensi:  Ethereum Flash Crashes on Coinbase 
 

Dukungan Pelanggan Yang Buruk 

Layanan pelanggan adalah kunci untuk bisnis apa pun, perusahaan yang terus-

menerus memberikan layanan pelanggan yang buruk akan mengalami kebangkrutan. 

Pelanggan saat ini memiliki begitu banyak pilihan dan akan berpaling jika didapatkan 

memiliki pengalaman layanan yang buruk. Apa pun jenis bisnis Anda, pelanggan Anda 

selalu ingin didengar dan diperlakukan dengan baik. Beberapa tantangan yang terlihat 

dalam industri kami adalah; 
 

Waktu respon 
 

Tidak memiliki jawaban atas pertanyaan. 
 

Tidak memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. 

Menerima tanggung jawab. 

 Resolusi – Keluhan pelanggan tidak dapat diatasi.  

Hal ini bisa menyebabkan banyak efek samping, misalnya; 

Kerusakan reputasi. 
 

Kehilangan bisnis & kehilangan pelanggan  

Kehilangan karyawan terbaik kami 

 

Kurangnya rasa hormat yang merupakan kunci untuk memenangkan pelanggan 

Anda adalah memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Hal ini membutuhkan 

pelatihan staf dukungan pelanggan untuk menjadi sangat sopan dan ramah terhadap 

semua pelanggan, apa pun media komunikasinya. 

https://www.cnbc.com/2017/06/22/ethereum-price-crash-10-cents-gdax-exchange-after-multimillion-dollar-trade.html
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3. DACX Exchange 
 

Teknologi baru memungkinkan bisnis global untuk menjangkau pelanggan baru di 

seluruh dunia untuk memastikan pohon masalah bagi klien internasional saat ini 

daripada sebelumnya. Organisasi telah terganggu tanpa dukungan multi-bahasa 

adalah bagian dari strategi yang sedang berlangsung, pelanggan harus selalu menjadi 

inti dari tujuan bisnis Anda, dan bagian dari ini memberikan mereka pengalaman yang 

mulus. Sebuah help desk multibahasa, baik di rumah atau diperoleh melalui 

perusahaan outsourcing, adalah kunci saat produk tumbuh dan berkembang. 
 

Mesin matching perdagangan adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

mencocokkan pembelian pesanan, penawaran, dan dengan penjualan pesanan 

serta penawaran. Ini adalah bagian paling penting dari setiap exchanges karena 

inilah yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi satu sama lain dan seluruh 

alasan mengapa mereka terdaftar di platform. Mesin matching perdagangan 

mengikuti algoritme yang menentukan serangkaian aturan yang harus mereka 

patuhi, cara kerjanya, berapa banyak pesanan yang dapat mereka tangani di 

beberapa banyak pasangan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Proses multi-

tasking lebih menguntungkan, tetapi hanya beberapa exchange crypto yang 

menggunakannya karena membutuhkan lebih waktu ekstra, pengalaman, dan waktu 

untuk pembangunannya. 
 

Oleh karena itu bermitra dengan penyedia infrastruktur Modulus Global,  Modulus, 

pengembang berpengalaman yang berusia dua puluh tahun yang khusus dalam HPC dan 

teknologi keuangan, dan telah menyediakan produk dan layanan teknologi mutakhir 

kepada klien termasuk Pasar Saham NASDAQ, JP Morgan Chase, Bank of America, Credit 

Suisse, Barclays Capital, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Fidelity, TD Ameritrade, Devon 

Energy, IBM, Microsoft, Yahoo !, Google, Cisco, Adobe, Ford Motor Company, SAS 

Institute, Rutgers University, University of Chicago, MIT, Oak Ridge  National  Laboratory,  

NASA, dan ribuan lembaga korporat, pendidikan, pemerintahan, dan nirlaba lainnya, di 94 

negara sejak tahun 1997. 
 

Solusi perdagangan frekuensi tinggi milik mereka memungkinkan DACX menyediakan 

sepuluh juta transaksi per detik sejak awal dan terukur hingga 8X jika dan ketika 

dibutuhkan. 
 

Sebagai perbandingan, Bitfinex dapat menangani sekitar satu juta transaksi per detik, 

dan Binance hanya sedikit lebih banyak — sekitar 1,4 juta. Dengan latensi serendah 

40 nanodetik, portofolio Anda sekarang bisa naik dan jatuh 1,5 miliar kali dalam satu 

menit. Bahkan NASDAQ, dengan latensi 400 mikrodetik 10 kali lebih lambat. 
 

Tidak seperti Nasdaq SMART, solusi Modulus melacak pencucian uang dalam exchange 

crypto. Sistem kami menggunakan deep learning neural network untuk mengidentifikasi 

hubungan tersembunyi di dalam exchange dan bahkan di dalam blockchain. 

https://modulusglobal.com/about/
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3.1 Manajemen Resiko & Pengawasan Pasar 

 
Pengawasan terhadap pasar dan solusi manajemen risiko yang tidak hanya membuat 

latensi minimum, tetapi tumbuh lebih pintar dari waktu ke waktu, untuk mendeteksi dan 

menjinakkan pola baru penyalahgunaan pasar. 

 
Melalui penggunaan machine learning, solusi AMM/AML menggunakan deep insights untuk 

menghubungkan titik-titik di dalam pasar dan antara peserta pasar, menyediakan 

pengawasan perdagangan dan pra-perdagangan, di-perdagangan, dan manajemen risiko 

di-perdagangan dan peringatan serta laporan yang dapat disesuaikan. 

 
Solusi AMM/AML terdiri dari dua proses pencocokan pola penyalahgunaan yang terpisah: 

 

    Manajemen Pre-Trade dan At-Trade  

Manajemen Risiko Pre-Trade dan At-Trade dilakukan sebelum perdagangan dibuat, dan 

pada saat perdagangan, yang memungkinkan pembatalan, penolakan, atau memodifikasi 

pesanan dan perdagangan, tergantung pada pengaturan sensitivitas pola. Sangat penting 

bahwa proses Manajemen Risiko Pre dan At-Trade berjalan secepat dan seefisien 

mungkin, sehingga meminimalkan latensi dalam mesin matching. Meskipun secara teknis 

dimungkinkan secara terprogram memanfaatkan fungsi-fungsi ini dari proses eksternal atau 

dari mesin matching eksternal, performa dioptimalkan ketika proses ditanamkan ke dalam 

mesin matching itu sendiri. Pembatasan nilai perdagangan juga dapat dikelola dalam 

proses ini. 
 
 
 

    Pengaawasan Post-Trade  

Pengawasan Post-Trade adalah prosesor yang intensif, karena seperti namanya, 

pemrosesan dilakukan setelah pesanan dicocokkan ke dalam perdagangan, oleh karena itu 

Pengawasan Post-Trade sama sekali tidak berdampak pada performa mesin matching. 

Untuk alasan ini, pola yang lebih kompleks dapat diidentifikasi selama Pengawasan Post-

Trade sebagai intensif prosesor machine learning yang sepenuhnya dapat digunakan 

dalam proses ini.  
 

Pencucian Uang – Inovasi kami, hak paten dari sistem Anti-Pencucian Uang kami 

(patent-pending), belum ada info yang dapat diberikan saat ini. Sistem mendeteksi dan 

mencegah upaya pencucian uang (pra dan saat terjadi perdagangan). 
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3.2 Kemanan 

Untuk memastikan keamanan aset digital dalam kustodian kami, maka kami akan 

menggunakan empat jenis dompet crypto: 

 

1. Hot Wallets 

Ini adalah dompet yang disimpan di server internal kami bagi yang sering mengirim uang. 

Hanya sebagian kecil dari dana akan disimpan dan tersedia bagi pengguna yang sering 

mengirim dana. Semua Hot Wallets terenkripsi dan kunci dekripsi hanya diterapkan oleh 

personel yang berwenang pada interval yang telah ditentukan untuk menyetujui transaksi 

keluar. Cara ini mencegah hilangnya aset jika server internal kami dikompromikan. 

 

2. HSM Protected Semi-Cold  Wallets 

Merupakan dompet offsite yang dipegang oleh company-wide hardware wallet solution  

menggunakan tata kelola, multisig dan batas akses yang diberlakukan oleh Hardware 

Security Machine. Memerlukan beberapa tanda tangan dari anggota yang berwenang untuk 

menyetujui satu transaksi dan aksesnya terbatas pada terminal jaringan pribadi. 

 

3. Hardware Wallet Integrations 
 

Sebuah komentar tentang integrasi dompet perangkat keras Ledger nano, dan X (dengan Gambar) 

 

4. Cold Wallets 
Dompet ini disimpan secara offline dan transaksi ditandatangani di komputer offline oleh 

eksekutif manajemen senior. 

 

3.3 Pesanan 

Perintah hanyalah instruksi untuk membuka atau menutup perdagangan. Ada dua jenis 

pesanan utama: pesanan masuk dan pesanan penutup. 
 

Jenis Pesanan 

 Perintah untuk membuka dan menutup datang dalam berbagai bentuk:  

Market Orders 

Limit orders 

Stop orders 
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Market Orders 
Market order adalah instruksi dari pedagang untuk segera melakukan perdagangan dengan 

harga terbaik yang tersedia. 
 

Limit Orders 

Limit order adalah perintah untuk membeli atau menjual dengan harga tertentu atau lebih 

baik. Limit order pembelian hanya dapat dieksekusi pada harga limit atau lebih rendah, dan 

limit order jual hanya dapat dieksekusi pada harga limit atau lebih tinggi. 

 
Jenis Limit Orders DACX  Exchange : 

Buy Limit 

Sell Limit 

 
Stop Orders 

Stop order, juga disebut sebagai stop-loss order adalah perintah untuk membeli atau 

menjual begitu harga aset mencapai harga yang ditentukan, yang dikenal sebagai stop 

price. 

Jenis Stop Order di DACX Exchange. 

 

    Buy/Sell Stop Limit 
Stop-limit order akan dieksekusi pada harga yang ditentukan, atau lebih baik, setelah 

harga stop yang diberikan tercapai. Setelah harga stop tercapai, stop-limit order 

menjadi limit order untuk membeli atau menjual pada harga limit atau lebih yang baik. 
 

    Buy/Sell Market Stop 
Stop order, juga disebut sebagai stop-loss order adalah perintah untuk membeli atau 

menjual suatu aset saat harga aset mencapai harga yang ditentukan, yang dikenal 

sebagai stop price. Ketika harga stop tercapai, stop order menjadi market order. 

 

    Buy/Sell Trailing stop 
Trailing stop order adalah tipe khusus stop-loss yang secara otomatis mengikuti 

posisi Anda jika pasar naik, mengamankan laba Anda, tetapi juga akan tetap berlaku 

jika pasar jatuh, menutup posisi Anda jika pasar bergerak melawan Anda. 

Durasi urutan trailing stop dapat ditetapkan sebagai. 
 

Absolute Trailing Value 

Trailing Value Percentage 
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Durasi Pesanan 

Durasi pesanan adalah lama waktu pesanan Anda akan tetap aktif sampai habis. Durasi 

pesanan yang berbeda memungkinkan Anda untuk mengontrol berapa lama pesanan Anda 

tetap aktif. Berikut ini adalah daftar jangka waktu yang tersedia di platform perdagangan 

kami. 
 

    Good till Cancelled 

Pesanan GTC tetap aktif sampai pesanan diisi atau dibatalkan oleh pedagang. 
 

    Immediate or Cancelled 

Immediate-Or-Cancel (IOC) adalah pesanan untuk membeli atau menjual aset yang 

harus segera dieksekusi. Setiap bagian dari IOC yang tidak dapat diisi segera akan 

dibatalkan. 
 

    Fill or Kill 

Fill or kill (FOK) adalah jenis penunjuk waktu yang digunakan dalam perdagangan 

sekuritas yang menginstruksikan seorang pialang untuk melakukan transaksi segera 

dan sepenuhnya atau tidak sama sekali. 
 

    Day Only 

Artinya hanya bagus dilakukan selama hari perdagangan tersebut. 

 
3.4 Aset 

DACX Exchange akan mencantumkan koin Stabil USD dan pasangan BTC untuk semua 

koin yang memiliki kapitalisasi tinggi dan token utilitas. Kami akan melakukan pelistingan 

secara bertahap dengan mengambil masukan dari anggota komunitas. 
 

Seiring berjlannya waktu kami akan menambahkan lebih banyak koin. Secara umum kami 

hanya akan menambahkan koin exchange dan token utilitas yang memiliki kredibilitas, 

basis pengguna, dan likuiditas yang kuat. Untuk proyek yang ada atau yang akan datang 

yang ingin terdaftar di DACX Foundry untuk penawaran utama atau secondary market 

trading  di DACX Exchange, harus memenuhi manfaat dari syarat dan biaya pendaftaran 

promosi kami. 

 
Platform DACX Exchange terpenuhi dalam hal teknologi dan praktik oleh karena itu pada 

Q1 2020 kami berniat untuk melakukan tahapan STO untuk penerbitan primer dan 

perdagangan sekunder. Roadmap kami sudah terpenuhi untuk indikator kemajuan terkini. 

 Kami akan meluncurkan platform lebih kurang dengan urutan sebagai berikut: 

Spot trading dari koin Exchange & Token Utilitas. 

Primary offering dan secondary market trading Token Sekuritas. 

Margin trading dari Crypto Currencies. 

Margin trading dari Fiat.  

DEFI. 
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3.5 Foundry 

Memperkenalkan DACX Foundry, saat ini dimulai dengan platform IEO kami. Foundry akan 

menjadi cara bagi proyek-proyek baru yang kreatif untuk mendanai dirinya melalui peluang 

pendanaan kickstart. Hal ini memungkinkan startup blockchain baru untuk meluncurkan 

IEO mereka sendiri yang sesuai pada saat proses penjaminan internal kami telah 

dilakukan. 
 

Dengan lisensi yang relevan, Foundry nantinya akan mengintegrasikan infrastruktur teknis 

untuk memungkinkan penerbitan utama Token Sekuritas (STO) dan juga akan 

mendukungnya yang berbeda dari standar token ERC20 dan kompatibel dengan beberapa 

blockchain. 
 

Hal ini memungkinkan kami untuk mendisrupsi pasar modal, komoditas, dan sektor 

real estat komersial. Lokasi kami yang unik di ibukota fintech Eropa, dan jantung 

distrik keuangan London Canary Wharf memberi kami posisi yang kuat untuk memiliki 

pengaruh dan dapat menarik investor. Selain itu, kami ditempatkan secara strategis 

untuk memeriksa banyak perusahaan startup Fintech dan AI yang akan datang 

termasuk SME,  memberikan solusi likuiditas alternatif dari berbagai subset investor, dan 

oleh karena itu memberikan startup sebuah teknologi tinggi dan ini adalah kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan unicorn di masa depan. 
 

Token utilitas DACX adalah proyek IEO resmi pertama yang diluncurkan pada DACX 

Foundry. Penjualan token DACX Foundry berdasarkan siapa pertama membeli akan 

dilayani terlebih dahulu. Penjualan akan didasarkan dengan USD dan harga aktual dalam 

koin stabil USD akan diumumkan pada hari penjualan. 
 

Pengguna harus menyelesaikan otentikasi identitas (KYC) terlebih dahulu, sebelum 

melakukan pembelian. Untuk mematuhi peraturan setempat, pengguna di beberapa negara 

dan wilayah tidak dapat berpartisipasi. 
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3.6 Model Pendapatan DACX  

Pendapatan DACX seperti yang tercantum dibawah ini: 
 
 

 
 

Biaya 
 

Rincian 

 
Biaya Exchange  

DACX akan membebankan biaya tetap 0,1% per trade. Biaya 

lain yang mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada 

promosi, biaya maker- taker, dan tir berdasarkan volume. 

Biaya Penarikan 
DACX mungkin membebankan biaya untuk penarikan. 

Biaya Pendaftaran DACX akan memilih sendiri koin dan aset lainnya untuk 

didaftarkan. Kami dapat membebankan biaya untuk setiap 

pendaftaran. 

Biaya Lainnya Mungkin ada biaya lain yang mungkin dibebankan oleh DACX 

untuk layanan yang berbeda. 

 
 
 

3.7 Platform Dukungan 

 Kami akan menyediakan perdagangan lintas platform untuk:  

Web-based trading client. 

Android native client. 

iOS native client. 

REST API. 

Web Sockets. 
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3.8 Fitur 

Beberap fitur kunci DACX, tetapi tidak terbatas pada: 
 

2FA 

Kripto ke Fiat 

Rail & Settlement Perbankan 

Anti DDOS 
Dukungan Dompet Hardware 

Foundry 

Dompet MultiSignature  

Universal Wallet-Remit Cross border payments  

Kartu Debit Virtual 

Token Sekuritas 

 

 
3.9 Pratinjau UI  
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Platform DACX Trading  

 

 

Platform DACX Foundry  
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3.10 Aplikasi Mobile DACX  
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3.10 Dukungan Pelanggan  

Dukungan Pelanggan akan menjadi salah satu fokus utama kami untuk membantu 
menyampaikan masalah apa pun yang dimiliki pelanggan kami. Dengan demikian, kami 

telah menerapkan berbagai jenis UI untuk Dukungan/Basis Pengetahuan dan Live Chat. 
 

    Sistem Tiket Email 

Sistem dukungan kami mengambil email pelanggan dari alamat email dan 
menyimpannya di satu tempat. Hal ini memungkinkan eksekutif help desk untuk 

menjawab panggilan dari pelanggan dan mencatatnya dengan mudah. Cara ini 

memungkinkan pelaksana dukungan pelanggan untuk mendengarkan dan 
menanggapi umpan balik pelanggan di media sosial, seperti Facebook dan Twitter. 

 

Ketika pelanggan membutuhkan solusi yang lebih rinci, pelanggan dapat 

mengirimkan tiket dari Pusat Bantuan, dan mengawasi status tiket dari antarmuka 

yang sama. 
 

➢ Otomatisasi: 

Otomatisasi help desk kami memungkinkan agen untuk memastikan bahwa 

pertanyaan dari pelanggan dialihkan kepada karyawan yang dapat 
menjawabnya secara memuaskan. Cara ini memungkinkan koordinator untuk 

memantau ketika eksekutif dukungan tidak menanggapi tiket, atau ketika 

tiket terlalu lama untuk diselesaikan, atau salah satu dari beberapa kasus lain 

yang mungkin terjadi. 
 

    Artikel Pengetahuan 

Pusat Informasi adalah cara untuk menjawab pertanyaan umum Anda. Dengan 
membuat repositori artikel dan FAQ pada Pusat Informasi, pelanggan dapat 

menemukan jawaban mereka sendiri tanpa menunggu agen. 
 

➢ Forum dan Komunitas 

Kami mengizinkan pelanggan untuk terlibat dalam diskusi satu sama lain 

dan dengan perusahaan Anda. Bersama Komunitas dan forum, pelanggan 

bisa bertanya dan menjawab pertanyaan dan berbagi ide pada platform 

bersama. 
 

  Live Chat 

Kami telah mengaktifkan sistem live chat kami untuk memahami masalah pelanggan 

dengan lebih baik, dan memberikan bantuan yang lebih tepat waktu dan personal. 

Jika pelanggan memiliki masalah yang membutuhkan lebih banyak waktu dan 
perhatian, agen dapat mengubah obrolan menjadi tiket. Hal memungkinkan agen 

menyimpan semua konteks percakapan, tanpa kehilangan waktu. Cara ini akan 

membantu waktu menjawab alih-alih membuat pelanggan menunggu lebih lama 

untuk sebuah jawaban. 
 

    Bot yang Dikonfigurasi AI 

Pelanggan dapat melakukan percakapan dengan Bot AI dari situs web atau aplikasi 
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mobile kami. Bot kami memproses pertanyaan mereka dan secara otomatis 

menjawabnya berdasarkan konten yang ada pada pusat informasi kami. 
 

    Blue Print 

Pada setiap tahapan proses, Blueprint memudahkan setiap Stakeholder untuk 
mematuhi proses tersebut. Mereka hanya melihat setiap tindakan yang berlaku 

untuk mereka dan tidak dapat bergerak maju kecuali semua tindakan wajib 

mereka sdah dilaksanakan. 
 

Alur kerja mengotomatiskan peringatan email, penetapan tugas, dan pembaruan 

bidang saat aturan tertentu dipicu. Di sisi lain, Blueprint mengamanatkan seluruh 

urutan tindakan, mengambil tiket dari bagian ke bagian sampai semuanya 

terselesaikan. Tidak seperti alur kerja, blueprint mendefinisikan semua tindakan 
yang terjadi pada tiket pelanggan sampai dituntaskan. 

 
 
 

3.11 Program Afiliasi/Rujukan 

DACX menawarkan program Afiliasi/Rujukan untuk meningkatkan brand awareness di 
mana berbagai rewards tersedia berdasarkan berbagai tingkat verifikasi dan yang dibawa. 

 

Total Jumlah Rewards DACX terbatas maksimum hingga 5.000.000 Token. Rewards akan 

didistribusikan diakhir kampanye berdasarkan periode penyelesaian. 
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4. DACX Remit 
 

DACX Remits adalah proyek hibrid yang memerlukan penggunaan DLT dan Fintech untuk 

menggabungkan layanan keuangan tradisional dengan efisiensi teknologi blockchain. 

Dengan membuat infrastruktur blockchain yang dapat dioperasikan bersama dengan 

Oauth 2.0 protokol standar industri untuk otorisasi. 
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4.1 Dompet Universal 

Universal Wallet adalah unit penyimpanan inti dari DACX Remit. Dompet ini menggunakan 

DLT, perbankan tradisional dan kustodian untuk menyimpan jenis aset berikut dalam satu 

dompet: 
 

Uang Fiat 
Crypto Currencies 

Token Utilitas 

Token Sekuritas (STO) 
Koin Stabil  

Token Komuditas 
 

Universal Wallet melakukan penyimpanan dan pengiriman semua aset yang disebutkan 

dengan mulus di latar belakang, menggunakan rel perbankan tradisional dan dapat 

dioperasikan dengan beberapa blockchain. 
 

4.2 Pembayaran Lintas Batas 

DACX Remit memungkinkan semua mata uang fiat yang didukung dikirim dari, ditarik ke, 

dan ditransfer ke: 
 

Akun lain di dalam sistem (semua). 

Rekening Bank di negara yang didukung (fiat & aset yang didukung). 

emroses Pembayaran Lainnya. 
Kartu Debit yang diterbitkan. 

 

4.3 Kustodian 

DACX Remit memanfaatkan berbagai kustodian pada latar belakang, untuk menyimpan, 

menarik dan mengirim semua aset yang dimiliki oleh Dompet Universal untuk memastikan: 
 

Keamanan semua aset. 

Asuransi terhadap situasi yang tidak terduga. 

Semua aset yang berada pada kustodian pihak ketiga di mana saldo/pembukuan 
dapat diaudit. 

 

Seiring perkembangan proyek, DACX Custody juga akan ditawarkan sebagai layanan 

untuk Investor Institusional. 
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4.4 Kartu Debit Virtual 

DACX Remit akan menyediakan Kartu Debit Virtual untuk penggunanya. Pengguna akan 

dapat menggunakan kartu debit ini untuk melakukan transaksi sehari-hari dan juga akan 

dapat memutuskan daftar aset mana yang akan digunakan. 
 

 

 
Jika mata uang tujuan untuk pembayaran tidak tersedia di Dompet Universal atau tidak 
memiliki saldo yang cukup untuk transaksi tertentu, jumlah aset lain yang ditentukan 

dalam daftar akan secara otomatis dikonversi ke mata uang tujuan melalui DACX 

Exchange dan pembayaran akan dilakukan. 
 

4.5 Platform yang Didukung 

 Kami akan menyediakan klien lintas platform untuk: 

Berbasis Web 

Android, dan  

iOS  
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4.6 Pratinjau UI  

Apliksi DACX Remit saat ini sedang dalam pengembangan & pengujian berat. Gambar-

gambar berikut berasal dari versi alpha yang berfungsi dari aplikasi dan dapat mengalami 

perubahan UI & fitur. 
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5. Token DACX (DACX) 

 
Kami telah menerbitkan token utilitas kami sendiri, yang disebut Token DACX . Limit 

786.786.786 DACX telah dibuat, tidak pernah ditambah dan total suplay akan dikurangi 

melalui pemusnahan token. Token DACX akan berjalan secara di blockchain Ethereum di 
bawah standar token ERC 20. 

 

5.1 Alokasi 
 

% Jumlah (DACX) Partisipan 

5% 39,339,339.30 Angel Investors 

15% 118,018,018.00 Tim 

5% 39,339,339.30 Bounty 

50% 393,393,393.00 Crowd sale 

25% 196,696,696.40 Terkunci 

100% 786,786,786.00 Total suplay 

5.2 Nilai DACX  

Anda dapat menggunakan DACX untuk membayar biaya apa pun pada platform kami, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada:  

Biaya Exchange. 

Biaya Penarikan. 
Biaya Pendaftaran.  

Biaya lainnya. 
 

❖ Ketika Anda mengaktifkan DACX untuk membayar biaya perdagangan, Anda akan menerima 
diskon: 

 

 
 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 

 
Tingkat Diskon 

 
50% 

 
25% 

 
15% 

Tanpa 

Diskon 

 

 
 Initial Exchange Offerings (IEO) pada platform kami hanya akan tersedia untuk 

pemilik Token DACX yang mendaftar dan memiliki akun yang diverifikasi sebelum 

dimulainya IEO. Penawaran akan ditentukan dengan Token DACX dan satu persen 
dari suplay IEO akan dicadangkan untuk Pemegang Token DACX, berdasarkan 

kepemilikan mereka, pada awal setiap fase IEO. 
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5.3 Model Pemusnahan 

Setiap Bulan kami akan menghancurkan DACX berdasarkan biaya perdagangan dan Biaya 

Pendaftaran yang dikumpulkan selama bulan tersebut di platform Exchange. Semua 

transaksi akan disiarkan di blockchain ETH. Pada akhirnya kami akan menghancurkan 
386.786.000 DACX, dan menyisakan 400.000.000 DACX. 

 

 
Biaya 

Trading 
Berdasar Biaya 
Pendaftaran 

Tingkat 
Pemusnahan 

20% 20% 

5.4 IEO 

Setelah Pra-Registrasi selesai dan sebelum diluncurkan, IEO akan diluncurkan di DACX 

Exchange. Sebagai insentif, IEO pertama dari Token DACX akan memberikan tiket “No 

Base Listing Fee” yang berlaku untuk satu IEO atau Listing Token yang akan datang, 

untuk pembeli & pemegang sejumlah Token DACX. Jumlah minimum & durasi 
kepemilikan yang memenuhi syarat untuk "Tiket Gratis" akan diumumkan sebelum 

IEO. Penggunaan "Tiket Gratis" ini membutuhkan Token DACX minimum untuk akun 

pemohon sesuai syarat yang dibutuhkan, mulai dari saat pembelian hingga 

penggunaan tiket. 
 

5.5 Token untuk Tim & Penguncian 

Token untuk Tim akan didistribusikan kepada anggota setiap bulan, dimulai dengan 

peluncuran Platform Exchange. Proses distribusi akan transparan dan dapat dilacak 
menggunakan alamat dompet resmi yang ditentukan dalam kontrak token. 

 

Tahun 1 118,018,018 DACX 

Tahun 2 98,348,348 DACX 

Tahun 3 98,348,348 DACX 

 

5.6 Penggunaan Dana 

 Pendanaan yang disediakan oleh penjualan Token CrowdSale akan digunakan untuk: 

Memperluas & Meningkatkan Infrastruktur. 

Cadangan Modal, Pembayaran Registrasi & Biaya Lisensi untuk beberapa Regulator 

Regional. 

Meningkatkan Jaringan & Ketersediaan Pembayaran Lintas Batas. 

Pemeliharaan Dana Asuransi. 
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6. Road Map 
 
 

Apa Kapan 

Pra-Pendaftaran September 2019 

Pra-Peluncuran IEO Oktober 2019 

Peluncuran Exchange Q4 2019 

Gateway Fiat Q4 2019 

Perluasan Yurisdiksi Operasional ke UE & 
Asia 

Q1 2020 

Pembayaran Lintas Batas Q1 2020 

Integrasi STO Q1 2020 

Kartu Debit Virtual Q1 2020 

Bridge Remit & Exchange Q1 2020 

Margin Trading Q2 2020 

DEFI - Pinjaman Q2 2020 

Perluasan yuridiksi Opererasional hingga NA Q2 2020 
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ZEESHAN CHAUDHRY 

 
Founder | CEO 

FRANS KLERKS 

 
Head of Marketing 

 
 
 

  

LISA LI 

Regional Marketing & 

Communication 

ISMAIL TARIM 

Cyber Security & Blockchain 

Engineer 
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CURTIS PAVLIK 

Regional Sales & Operations 

JAMES WACKETT 

Regional Business Development 
 
 

  

FRASS MASROOR 

Full Stack Developer 

UMAIR JAWAID 

DevOps & Platform Engineer 
 

 

PETER MACDONALD 
Business Strategist & Partnership Commodities Division 
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8. Penasihat 
 
 
 
 
 

  

RICHARD GARDNER 

 

CEO Modulus Global 

LAURENCE KIRK 

 

CEO of Extropy.IO 
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9. Risiko 
 

Ada banyak risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan exchange. Kami memahami 

ini dan memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepemimpinan untuk mengatasinya. 
 

9.1 Keamanan 

Platform Exchange menyimpan dan berinteraksi dengan kekayaan dalam jumlah besar di 

lingkungan online. Karena sifat platform yang terbuka dan tinggi ini, keamanan platform 

adalah prioritas utama. Untuk mengurangi vektor serangan, kami tidak akan 
mengungkapkan sifat penuh protokol keamanan yang akan digunakan. Praktik keamanan 

utama yang akan digunakan (tetapi tidak terbatas pada): 
 

  Hanya Petugas Keamanan & Platform / Pemeliharaan yang akan diizinkan mengakses 

langsung ke dalam sistem internal. 
 

  Semua karyawan perusahaan lainnya akan menggunakan titik akses berbasis API 

eksternal untuk memiliki akses ke dalam sistem, dengan fitur terbatas berdasarkan 
peran masing-masing. 

 

  Akses ke sistem internal akan membutuhkan penggunaan terminal & kartu pintar 
yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

  Aset akan disimpan menggunakan kombinasi dompet multi-signature dan kustodian 

pihak ke-3 dengan asuransi. 

   Audit Keamanan akan Sering dilakukan oleh pihak ke-3 yang dikontrak. 
 

9.2 Strategi Pasar 

Kami memusatkan upaya kami di 4 bidang yang berbeda. 
 

1. Menampilkan DACX dalam pameran dagang dan konferensi blockchain. 

DACX sudah cukup aktif di komunitas blockchain, pameran pertama kami adalah 
selama London Blockchain Week si bulan Februari 2019. Anggota tim DACX sering 

hadir sebagai delegasi untuk memaksimalkan peluang komersial dan mengeksplorasi 

potensi kemitraan, misalnya. Consensus 2019, Malta Blockchain Summit, dan lain-

lain. Pameran kami berikutnya adalah pada 17 Oktober 2019 selama European 
Trading show di London. 

 

2. Media Sosial, Pemasaran Komunitas & Sponsor. 

Kami memiliki tujuan untuk memanfaatkan pemasaran dari mulut ke mulut dan 

memfokuskan upaya utama kami dalam membangun komunitas di media sosial dan 

melibatkan mereka melalui media seperti Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, 
Telegram dan blog kami sendiri. Untuk memaksimalkan keterlibatan, kami akan 

menargetkan komunitas dalam berbagai bahasa melalui Facebook, Twitter, 

Instagram, dan Telegram. 
 

Tujuan kami adalah untuk mendapatkan pengguna dan mengembangkan komunitas 
kami untuk meningkatkan tingkat konversi dan nilai pengguna. Setelah 
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mendapatkan komunitas yang cukup besar kami akan mengundang anggota kami ke 

acara pertemuan berkala untuk terhubung dengan kami untuk berbagi ide dan saran 
tentang bagaimana meningkatkan pengalaman mereka dan perkembangan platform 

di masa depan. 
 

Sponsor juga merupakan dukungan kunci untuk mempromosikan brand awareness; 

kami betujuan untuk mendukung bakat lokal di tingkat akar rumput yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip inti kami. 
 

3. Program Rewards  

Kami menyusun program Afiliasi dan Rujukan untuk memberi rewards kepada 

pengguna karena mempromosikan/merujuk DACX Exchange kepada teman dan 
keluarga mereka. Berbagi biaya perdagangan yang diperoleh dari aktivitas 

perdagangan pengguna yang dirujuk. 
 

4. Afiliasi & Pembelian media 

Fokus tujuan kami adalah membangun hubungan kerja dan kemitraan dengan 
perusahaan yang sudah sukses berdasarkan kepentingan bersama. Hubungan PR 

dan media akan memungkinkan kami untuk menempatkan merek kami “di luar 

sana”. 
 

5. Afiliasi & Kemitraan 

Silhkan kunjungi DACX Website  untuk melihat afiliasi dan kemitraan kami yang 

terbaru dan terkini. 

 
 

 

10. Regulasi & Kepatuhan 
 

Agar sesuai dengan arahan AML & CTF, kami telah bermitra dengan market-leading reg 

tech, Identity Mind Global. Solusi mereka membantu kami memenuhi kewajiban 

kepatuhan kami. 

 
Kami memiliki beberapa aplikasi dalam pipeline dengan yurisdiksi yang berbeda tetapi 

karena kewajiban, kerahasiaan hanya dapat dikomunikasikan ketika suatu hasil telah 

tercapai. 

 

Oleh karena itu, kami melakukan pentahapan dalam aset digital yang tidak ada dalam 
regulasi remit, mis. token utilitas dan koin exchange (BTC, LTC, dll.) dan saat kami 

mendapatkan lisensi, kami akan menandai token yang termasuk dalam definisi STO. 

Negara-negara berikut yang saat ini dibatasi untuk berpartisipasi dalam layanan DACX 
adalah:  

Korea Utara 

Iran 
Syria 
Sudan 

Kuba, dan 

Amerika Serikat 

https://dacx.io/
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11. lampiran 
 

11.1 Dompet Official DACX 

Dompet Perusahaan = 0x12Fc4aD0532Ef06006C6b85be4D377dD1287a991; 
 

// Angel Wallet: Distribusi ke Angel Investors akan dilakukan melalui dompet ini. 

 
Dompet Angel = 0xfd961aDDEb5198B2a7d9DEfabC405f2FBa38E88b; 

 

// Dompet Tim : Distribusi kepada Angggota Tim akan dilakukan 

melalui dompet ini. 

 

Dompet Anggota Tim = 0xd3544D8569EFc16cAA1EF22D77B37d3fe98CA617; 
 

// Dompet Terkunci: Semua dana tim yang tersisa akan dikunci setidaknya selama 1 tahun. 

 
Dompet Terkunci = 0x612D44Aea422093aEB56049eDb53a213a3F4689F; 

 

// Dompet Crowdsale: Semua penjualan token (Privat/Pra /Publik) akan dilakukan melalui 
dompet ini. 

 
Dompet CrowdSale = 0x939276d1dA91B9327a3BA4E896Fb624C97Eedf4E; 

 

// Dompet Bounty: Menyimpan token yang disediakan untuk kampanye bounty pertama dan 
yang akan datang. 

 
Dompet Bounty = 0x40e70bD19b1b1d792E4f850ea78691Ccd42B84Ea; 

 

 
11.2 Kode Kontrak Token 

Alamat Kontrak 

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262 

Kode Sumber Kontraj 

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262#code 

Token Tracker 

https://etherscan.io/token/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262 

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262
https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262#code
https://etherscan.io/token/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262
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12. Glosarium 
 

AML 

Anti-pencucian uang mengacu pada seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur yang 

dimaksudkan untuk mencegah penjahat dari menyamarkan dana yang diperoleh secara 

ilegal sebagai pendapatan yang sah. 

 
 

AMM 

 
Anti Manipulasi Pasar mencegah manipulasi pasar yang merupakan jenis penyalahgunaan 

pasar di mana ada upaya yang disengaja untuk mengganggu operasi pasar yang bebas dan 

adil dan menciptakan penampilan buatan, palsu atau menyesatkan sehubungan dengan 

harga, atau pasar untuk, produk, keamanan, komoditas atau mata uang. 

 
 

CFT 

 
Memerangi Pendanaan Terorisme (CFT) termasuk penyelidikan, analisis, larangan, dan 

pencegahan sumber pendanaan untuk kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan 
politik, agama atau ideologis melalui kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap warga 

sipil. 

 
 

DLT 

 
Teknologi distributed ledger adalah konsensus dari data digital yang direplikasi, 

dibagikan, dan disinkronkan secara geografis tersebar di beberapa situs, negara, atau 

lembaga. 

 
 

DEFI 

 
Keuangan terdesentralisasi memanfaatkan perangkat lunak sumber terbuka dan jaringan 

terdesentralisasi untuk mengubah produk keuangan tradisional menjadi protokol yang 
tidak dapat dipercaya dan transparan yang beroperasi tanpa perantara yang tidak perlu. 

 

DDoS 

 
Distributed denial of service adalah jenis serangan DoS di mana banyak sistem 

yang dikompromikan, yang sering terinfeksi dengan Trojan, digunakan untuk 

menargetkan sistem tunggal yang menyebabkan serangan Denial of Service (DoS). 
 

ERC 20 
ERC-20 adalah standar tehnis yang digunakan untuk smart contracts pada Ethereum 

blockchain untuk mengimplementasikan tokens 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokenization_(data_security)
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FCA 

 
Financial Conduct Authority (FCA) adalah badan pengatur keuangan di Inggris, tetapi 

beroperasi secara independen dari Pemerintah Inggris, dan dibiayai dengan 

membebankan biaya kepada anggota industri jasa keuangan. 
 

ICO 

 
Initial Coin Offering (ICO) adalah ruang cryptocurrency yang setara dengan IPO di dunia 
investasi umum. ICO bertindak sebagai penggalang dana; sebuah perusahaan yang ingin 

membuat koin, aplikasi, atau layanan baru yang meluncurkan ICO. 
 

IEO 

 
Initial Exchange Offering (IEO) adalah penjualan token yang diawasi oleh cryptocurrency 

exchange. IEO tersedia secara eksklusif untuk pengguna exchange, melalui platform 

penggalangan dana seperti DACX Foundry., 
 

 
KYC 

 
Know Your Customer (KYC) adalah proses bisnis yang mengidentifikasi dan 

memverifikasi identitas kliennya. Pentingnya "Know Your Customer" (KYC) menjadi 

semakin penting. "KYC" mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh lembaga 
keuangan (atau bisnis) untuk: Menetapkan identitas pelanggan. 

 

MVP 

 
Minimum viable product (MVP) adalah teknik pengembangan di mana produk atau situs 

web baru dikembangkan dengan fitur yang memadai untuk memuaskan pengguna 
perdana. 

 

Oauth 2.0 

 
OAuth2.0 adalah protokol otoritas terbuka, yang memungkinkan mengakses sumber daya 

dari pemilik sumber daya dengan mengaktifkan aplikasi klien pada layanan HTTP seperti 

Facebook, GitHub, dll.. 

 
 

Primary Offering 

 
Primary offeringadalah penerbitan saham pertama dari perusahaan swasta untuk 

penjualan publik. Ini adalah cara dimana perusahaan swasta dapat meningkatkan modal 

ekuitas melalui pasar keuangan untuk memperluas operasi bisnisnya. 
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Secondary Market Trading 

 
Secondary market trading adalah tempat sekuritas diperdagangkan setelah 

perusahaan menjual penawarannya di pasar primer. 

 
 

SME 

 
Usaha kecil dan menengah (UKM) atau usaha kecil dan menengah (UKM) adalah bisnis 

yang jumlah personelnya di bawah batas tertentu. Singkatan "SME" digunakan oleh 

organisasi internasional seperti World Bank,  European Union, United Nations dan 

World Trade Organization (WTO). 

 
 

STO 

 
STO merupakan singkatan dari  security token offering. Ini adalah proses yang mirip 

dengan ICO di mana investor menukar uang dengan koin atau token yang mewakili 

investasi mereka. Mereka terhubung dengan aset investasi dasar dengan seperti saham, 
obligasi, trust investasi real estat (REIT) atau dana lainnya. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization

