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ABSTRAK
Emas selalu menjadi salah satu logam yang paling berharga,
diinginkan, dan didambakan di dunia. Kelangkaannya
merupakan alasan utama dari nilainya di samping
kegunaannya sebagai ornamen, simbol status, dan media
penyimpanan nilai.
Namun, meski sudah menjadi logam yang bernilai sejak zaman kuno, proses jual beli Emas
masih ketinggalan zaman. Penyimpanan dan keamanan Emas juga merupakan proses yang
merepotkan dan membutuhkan upaya fisik dan sumber daya. Selain itu, tidak ada standar
etika yang ditentukan dalam proses pembelian dan perdagangan Emas, industrinya pun
masih berupa analog dan tidak menggunakan sarana digital untuk lebih menguntungkan
pendapatan dan pertumbuhan.
XAURIUS secara khusus dirancang untuk mengatasi permasalahan ini dengan
mengembangkan platform aset digital berbasis rantai-blok (blockchain) yang akan
mentokenisasi emas batangan yang mendasarinya, menggunakan token yang diamankan
secara kriptografis, yaitu XAU. Pada saat yang sama, XAURIUS akan mengelola
infrastruktur teknologi, tokenisasi dari Emas yang mendasarinya menjadi Token XAU
menggunakan Token Erc20, dan membuat ekosistem di sekitar Token XAU. Token ini (XAU)
akan didukung oleh emas asli (baik Emas Batangan maupun Emas Cadangan), dan bukti
Emasnya akan diaudit oleh brankas (vault) pihak ketiga yang dapat dilihat oleh siapa saja
dengan menggunakan laporan yang yang akan dipublikasikan oleh Xaurius.
Dokumen ini menguraikan visi dan filosofi kami di balik Platform XAURIUS, Token XAU,
serta merinci komponen inti dan produk yang mendukung ekosistem inovatifnya. Dokumen
ini secara lebih lanjut menunjukkan bagaimana kami menggunakan keahlian tim kami
untuk merevolusi industri emas dan menjembatani kesenjangan antara aset serbaguna dan
mata uang kripto, serta menyediakan likuiditas dan transparansi yang sangat dibutuhkan.
Terlebih, analisis yang disediakan secara khusus menyoroti spesifikasi mata uang unik
XAURIUS dan secara kuantitatif membuktikan konsep di balik sistem hasil multifaset kami
yang diberi insentif.
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RINGKASAN
PENJUALAN TOKEN
Awal penjualan token : Kuartal Pertama 2021
Durasi
: 1 bulan atau sampai 		
		 semua alokasi terjual
Simbol koin
: XAU
Standar token
: ERC-20
Harga token
: 1 XAU = 1 gr Emas
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PENGANTAR
XAURIUS adalah perusahaan aset digital
era modern yang menciptakan mata uang
kripto (cryptocurrency) yang didukung
emas, yaitu Token XAU, dengan visi untuk
menggairahkan transaksi emas kembali.
Xaurius dicipatakan untuk mengubah
industri emas dengan menciptakan
infrastruktur berbasis rantai-blok
(blockchain) sembari memungkinkan
tokenisasi emas menjadi Token XAU, serta
memastikan pembelian dan penjualan emas
yang mulus, transaksi yang aman, dan
transparan.
Platform XAURIUS secara khusus dirancang
untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi
oleh industri emas tradisional dengan
mengembangkan sistem moneter yang
didukung aset berbasis blockchain, diterima
secara universal dan terdesentralisasi.
Dengan Token XAU sebagai mata uang
intinya, ekosistem ini akan menjadi efisien,
aman, adil, dan transparan. Platform ini
akan berfungsi sebagai infrastruktur yang
menggabungkan teknologi desentralisasi
zaman modern dengan bentuk uang paling
tua, paling sesuai, dan paling berkelanjutan
untuk memberdayakan dan melayani
kepentingan kita semua secara setara dan
kapitalistik.
XAURIUS bertujuan untuk memanfaatkan
kekuatan teknologi inovatif dari blockchain
kriptografi, dan kontrak pintar (smart
contract) untuk tokenisasi emas, dan
dengan demikian menciptakan aset digital
yang stabil, aman, dan likuid. XAURIUS
berusaha untuk menambah kepercayaan
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di antara pihak-pihak yang bertransaksi,
dengan memungkinkan transaksi dilakukan
pada buku besar yang didistribusikan
secara transparan, yaitu, blockchain tanpa
ruang untuk bias perusahaan, penipuan,
atau manipulasi.
Token XAU akan berfungsi sebagai aset
digital yang benar-benar demokratis
yang didukung oleh emas. Stabilitas
Emas dan Likuiditas Mata Uang Kripto
pada pertukaran mata uang kripto
yang digabungkan dan digunakan pada
blockchain yang terdesentralisasi akan
membantu XAURIUS menyelesaikan
masalah yang melekat dalam industri
emas, dan memungkinkan penyimpanan
nilai yang mudah dilikuidasi (dan dengan
demikian mengatasi masalah volatilitas
untuk industri mata uang kripto). Token
XAU akan memberi alat yang ampuh pada
investor, individu, dan organisasi untuk
bertukar nilai sambil tetap menggunakan
unit akuntansi yang terkenal. Selain itu,
Token ini juga akan menciptakan ekosistem
yang lengkap untuk pasar emas dengan
menyediakan fitur dan solusi berbasis
blockchain seperti perdagangan emas
tanpa batas melalui pertukaran mata
uang kripto di Platform Xaurius. Token ini
(XAU) akan didukung oleh emas asli (baik
Emas Batangan maupun Emas Cadangan),
XAURIUS akan memberikan bukti emas
dan auditnya dengan menggunakan
layanan brankas (vault) pihak ketiga yang
ditempatkan di situs web yang dapat
dilihat oleh siapa saja.

Mata Uang Kripto yang didukung Emas

TENTANG KAMI
XAURIUS dan para pendirinya memiliki pengalaman yang luas dalam industri
pertambangan, pemrosesan, ritel, dan perdagangan emas.
Selama berada di industri ini selama lebih dari dua dekade, para pendiri XAURIUS
sangat menyadari tantangan dari industri emas. Dengan XAURIUS, mereka berusaha
untuk menawarkan solusi yang layak untuk semua tantangan yang dihadapi industri ini.
Manajemen XAURIUS berupaya untuk merevolusi proses perdagangan emas sembari
menghadirkan token yang stabil, aman, dan sangat likuid yang dapat menambah nilai di
setiap tahap dalam proses investasi, yang menargetkan pasar dengan harga rendah yang
diharapkan dapat memaksimalkan kinerja untuk tingkat risiko tertentu.
Tim manajemen XAURIUS mengadopsi pendekatan manajemen aset top-down. Ini
berarti bahwa berbagai fenomena ekonomi secara luas (makroekonomi) seperti inflasi,
tingkat harga, tingkat pertumbuhan, dan pengangguran suatu negara akan dievaluasi
secara menyeluruh sebelum mempertimbangkan proyek yang akan datang (prospektif).
Kami sangat percaya pada gaya investasi nilai di mana kepentingan perusahaan dan
investor selalu menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.
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VISI DAN MISI
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VISI KAMI

MISI KAMI

Visi XAURIUS adalah untuk
menyelesaikan tantangan yang
dihadapi oleh industri emas
dengan menawarkan token yang
terdesentralisasi dan tidak dapat
diubah, dan berkontribusi terhadap
sistem moneter dan ekonomi
dengan menyediakan token digital
yang benar-benar didukung aset.

Misi kami adalah untuk
meningkatkan proses aset
digital era modern sekaligus
memastikan bahwa masalah
yang melekat dalam industri
emas terselesaikan.
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FITUR UNGGULAN
Token XAU akan berfungsi sebagai aset digital yang benar-benar demokratis yang
didukung oleh Emas.
Stabilitas Emas dan Likuiditas Mata Uang Kripto pada pertukaran mata uang kripto
yang digabungkan dan digunakan pada blockchain yang terdesentralisasi akan
membantu XAURIUS menyelesaikan masalah yang melekat dalam industri emas,
dan memungkinkan penyimpanan nilai yang mudah dilikuidasi (dan dengan demikian
mengatasi masalah volatilitas untuk industri mata uang kripto).
Beberapa fitur unggulan dari Platform XAURIUS dan Token XAU adalah sebagai
berikut:

Dapat Dikonversi Menjadi Emas Fisik
XAU mewakili kepemilikan emas fisik yang disimpan di fasilitas
penyimpanan dengan keamanan tinggi, yaitu brankas pihak ketiga yang
diamankan dan diaudit. Pemegang token XAU memiliki hak atas sejumlah
emas yang ada, yang dapat diklaim kapan saja. Dibangun di jaringan
blockchain Ethereum, Token XAU dapat diperdagangkan di bursa terpusat
dan Platform Xaurius.

Volatilitas Rendah
Tidak seperti mata uang kripto tradisional yang tidak memiliki nilai inheren
dan hanya mengandalkan sensasi penawaran dan permintaan untuk
mendapatkan nilainya, Token XAU memiliki nilai dunia nyata (real-world)
yang berasal dari cadangan emas yang mendasarinya, yang memastikan
stabilitas dan volatilitas minimum.
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Potensi untuk Berkembang
Karena Token XAU didukung oleh emas fisik yang disimpan di brankas di
seluruh dunia, ia berpotensi untuk mencatat pertumbuhan nilai melalui
apresiasi nilai emas di pasar global. Peningkatan nilai emas ini dicatat
langsung oleh Token XAU dan akan terlihat dalam harga pertukaran.

Likuiditas Maksimal
Secara tradisional, pemilik emas harus membawa emas ke pedagang
jika ingin menukarkan emas dengan uang fiat, yang mana hal tersebut
mengharuskannya untuk mengunjungi toko secara langsung. Terkadang,
hal ini berisiko sangat tinggi terhadap keamanan emas. Dengan XAURIUS,
sekarang pedagang dapat menukar nilai terhadap mata uang apa pun yang
ia inginkan, langsung melalui aplikasi seluler atau webnya dalam hitungan
detik.

Keamanan
Token XAU berfungsi sebagai token yang diamankan secara kriptografis,
yang digunakan di jaringan blockchain Ethereum. Semua data diamankan
pada jaringan blockchain yang terdesentralisasi dengan memastikan
tidak ada kemungkinan untuk kegagalan kecil atau terpusat. Selain itu,
emas fisik diamankan dalam brankas pihak ketiga yang berlisensi selagi
diasuransikan oleh perusahaan terkemuka.

Terskalakan (Scalable) dan Mudah Disesuaikan
(Adaptable)
Di XAURIUS, tujuan kami adalah untuk memfasilitasi industri rantai
pasokan Emas daripada merusaknya. Semua solusi Platform XAURIUS
dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem manajemen rantai
pasokan yang ada dan dirancang dengan faktor-faktor penting seperti
skalabilitas, fleksibilitas, dan ketahanan untuk menangani alur kerja rantai
pasokan, bahkan yang paling kompleks sekalipun.
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Transparansi
Sifat blockchain yang transparan dan tidak dapat diubah menyediakan
akses terbuka pada informasi setiap saat. Dengan demikian, ini
memastikan proses yang sepenuhnya transparan, catatan data yang
akurat, dan ketentuan yang sama bagi setiap orang.

Biaya Transaksi Murah
Tidak seperti platform perbankan dan pengiriman uang tradisional lain
yang mengenakan biaya hingga 10% dari biaya transaksi, transaksi yang
terjadi di ekosistem XAURIUS akan dikenakan biaya yang jauh lebih rendah.
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LATAR BELAKANG
Sejak zaman kuno, emas telah menjadi logam mulia yang paling diinginkan dan
didambakan di dunia karena nilai budaya dan keuangannya. Emas merupakan
bagian integral dari penilaian mata uang dunia hingga abad ke-20, yang secara
intrinsik berkaitan dengan harga dolar AS hingga tahun 1970-an.

EMAS SEBAGAI SAFE HAVEN (INVESTASI DENGAN TINGKAT
RISIKO TERENDAH)
Emas merupakan aset yang cenderung sangat diandalkan oleh para investor pada saat
terjadinya ketidakpastian politik atau fiskal. Tidak seperti mata uang, jumlah emas tidak
dapat diperbanyak sesuka hati, dan tidak seperti saham, tidak ada perusahaan dasar
yang dapat gulung tikar. Akibatnya, logam sering digunakan sebagai alat lindung nilai
terhadap inflasi atau devaluasi mata uang. Namun, saat investasi menjadi terlalu populer,
terdapat risiko terjadinya peningkatan harga yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Oleh
karenanya, banyak pedagang emas memilih melakukan diversifikasi ke pasar lain.

MENGAPA MEMBUAT EMAS BEGITU BERHARGA?
•
•
•
•
•
•
•
•
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Emas tidak lekang oleh waktu karena dianggap sebagai objek kekayaan sejak zaman kuno
Emas memiliki makna budaya di seluruh dunia
Emas memiliki jumlah yang terbatas
Emas berfungsi sebagai store of value yang tidak memiliki batas dan tidak terikat oleh
pemerintah apa pun
Emas dapat menghasilkan investasi yang menguntungkan
Emas berfungsi sebagai penyimpan nilai yang dapat mencatat potensi pertumbuhan dari
waktu ke waktu
Emas dapat disimpan di seluruh dunia dalam berbagai bentuk - Emas batangan, koin,
perhiasan, dll.
Emas memiliki penggunaan komersial, barang koleksi, dll.
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STATISTIK
PERTUMBUHAN EMAS SELAMA 20 TAHUN TERAKHIR

Emas telah mengungguli Inflasi lebih dari 2000% dalam 20 tahun terakhir.

EMAS VS KELAS ASET LAINNYA

Average Annual Return %

15

10

5

0

-5

Since 1971

US Cash

20 Year

US Bond Agg.

US Stocks

EAFE Stocks

10 Year

EM Stocks

Commodities

Gold

Emas telah memberikan hasil yang positif dalam jangka panjang, mengungguli kelas
aset utama.
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EMAS VS MATA UANG FIAT LAINNYA

Emas telah mengungguli semua mata uang fiat utama dari waktu ke waktu.
Namun, meski merupakan aset yang sangat potensial, industri emas memiliki masalah
tersendiri yang akan dibahas secara mendetail di bawah ini.
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MASALAH YANG INGIN
KAMI PECAHKAN
Sementara di satu sisi menghadapi masalah
volatilitas yag besar dan memperoleh nilainya
dari spekulasi, aset serbaguna dalam bentuk
Logam lainnya seperti emas meskipun
memiliki kepentingan substansial dalam
ekonomi dunia dan menunjukkan perkiraan
yang bagus di tahun-tahun mendatang,
Industri Kripto masih menggunakan model
lama untuk proses perdagangan dan
menghadapi masalah dengan likuiditas.
Dengan volatilitas yang tidak dapat diprediksi
dan pertanyaan seputar valuasi menjadi
perhatian berkelanjutan dalam ruang kripto;
tingkat investasi, emas fisik dapat dikatakan
sebagai kutub yang berlawanan dari masalah
tersebut.
Emas merupakan penyimpan nilai terbaik
dan terbukti secara historis. Satu ons emas
telah membeli roti dalam jumlah yang sama
sepanjang sejarah, yang berarti logam ini telah
melindungi daya beli karena harga barang
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dan jasa meningkat. Pelestarian kekayaan ini
membuat emas mencapai volatilitas harga
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan
instrumen investasi keuangan tertentu, dan
berbagai mata uang kripto.
Emas juga langka; hanya ada beberapa di
planet ini, dan umat manusia tidak dapat
menciptakan emas. Dengan sendirinya dan
dalam masyarakat saat ini, emas fisik bukan
merupakan alat pertukaran yang efisien.
Selain itu, terdapat biaya berkelanjutan
untuk dapat menyimpan emas dengan aman.
Sebagai investasi, emas pada umumnya
digunakan sebagai perlindungan nilai terhadap
inflasi dan volatilitas. Namun, bentuk fisiknya
membatasi kemampuannya sebagai aset
penghasil pendapatan.
Dalam upaya kami untuk menjembatani
kesenjangan antara aset digital zaman
modern dan aset tradisional sebelumnya, yaitu
emas, kami bertujuan untuk menyelesaikan
masalah berikut.

Mata Uang Kripto yang didukung Emas

Volatilitas Harga Aset Kripto:
Aset kripto tradisional menghadapi volatilitas harga yang parah, membatasi
kegunaannya sebagai mata uang atau komoditas.

Model yang sudah ketinggalan zaman untuk pencatatan
data dan transaksi:
Model yang digunakan untuk mencatat data dan transaksi untuk penyelesaian berbasis
uang fiat sudah ketinggalan zaman (usang), lebih lambat dan tidak aman. Model ini
rentan terhadap manipulasi birokrasi.

Proses rantai pasokan yang lambat dan berisiko:
Proses rantai pasokan untuk logam mulia, yaitu emas, masih lambat dan berisiko.
Menurut United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI),
rantai pasokan logam mulia berjuang melawan perdagangan gelap yang terkait dengan
terorisme dan kegiatan kriminal lainnya yang melibatkan berbagai pelaku kejahatan,
dari individu hingga perusahaan perantara, pembeli, dan pemasok. Laporan UNICRI 2016
menemukan bukti korupsi, pencucian uang, dan aktivitas kejahatan terorganisir lainnya
dalam rantai pasokan emas dunia.

Mekanisme Perdagangan Emas yang Mengonsumsi
Waktu:
Meskipun merupakan penyimpan nilai yang signifikan yang berpotensi menghasilkan
pendapatan bagi calon pedagang, Emas sulit untuk diperdagangkan terutama bagi
mereka yang memiliki pengetahuan forex terbatas. Lebih jauh, dalam bentuk fisik, emas
jauh lebih sulit untuk dilikuidasi daripada Fiat tradisional atau aset kripto, sehingga
menyulitkan pemiliknya untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan emas.
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Model yang sudah ketinggalan zaman untuk Rantai
Pasokan:
Mengatakan bahwa perdagangan emas adalah proses yang membutuhkan banyak
dokumen merupakan pernyataan yang meremehkan. Untuk membuatnya menjadi
lebih rumit, dalam hal pengiriman, baik dalam jumlah besar atau dengan kontainer,
beberapa perantara meneruskan informasi dan dokumen melalui email dan faks. Dalam
beberapa kasus, kargo ditahan di pelabuhan karena dokumen fisik yang diperlukan
untuk menebusnya belum sampai. Contoh serupa dapat ditemukan di seluruh rantai nilai
pertambangan dan logam yang lebih luas, mulai dari surat kredit yang diperlukan untuk
pembiayaan perdagangan hingga sertifikat survei yang diterbitkan oleh laboratorium
yang mensertifikasi kelas komoditas seperti emas.

Masalah Integritas Data dan Manipulasi Harga:
Karena saat ini para pemasok mengerjakan database tradisional, mereka menciptakan
masalah besar di infrastruktur dan sedikit atau bahkan tidak ada keamanan bagi
para pesertanya. Perusahaan distribusi dan pengecer emas juga terlibat dalam aliansi
pemasaran yang melibatkan rabat dan kupon yang menurunkan nilai produk untuk
meningkatkan exposure dan memberikan gambaran yang tidak jelas mengenai berapa
banyak barang yang tersedia di pasar. Selain itu, emas yang merupakan salah satu logam
yang paling banyak dicari — tidak hanya oleh para pecinta perhiasan tetapi juga para
pedagang — rentan terhadap manipulasi harga.

Tidak ada visibilitas dan keterlacakan dalam proses
rantai pasokan:
Masalah utama yang dihadapi oleh para pemasok dan pengecer emas adalah banyaknya
sistem komputer yang tidak kompatibel sehingga hampir tidak ada visibilitas ke
penjualan konsumen untuk produsen. Hal ini menimbulkan masalah seperti tidak adanya
akses ke data sebenarnya (real-time) dan visibilitas di seluruh rantai pasokan — dari
penambangan rig untuk pengecer dan konsumen. Ada juga kerentanan bawaan dalam
rantai pasokan emas di mana transfer kepemilikan emas dalam perjalanan ke pengecer,
konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki sedikit visibilitas untuk melacak
keaslian produk.
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Asal:
Ketika melibatkan emas, informasi mengenai asal emas tersebut merupakan hal yang
sangat penting karena pengecer atau konsumen pasti membutuhkan orisinalitas
dari produk yang mereka terima: sesuatu yang mereka bayar dengan jumlah yang
lumayan besar. Dalam industri emas tradisional, tidak ada mekanisme yang tepat untuk
menentukan asal emas.

Kepatuhan terhadap Peraturan:
Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan di bidang keberlanjutan dan kepatuhan,
perusahaan pertambangan dan logam harus terus berinovasi dan tetap up-to-date.
Sebuah laporan CNN baru-baru ini menyatakan bahwa pekerja anak masih menjadi isu
yang penting dalam pertambangan kobalt, misalnya. Konsumen yang bertanggung jawab
secara sosial dan diberdayakan oleh teknologi sudah meneliti keadaan yang berkaitan
dengan mineral dan logam, seperti kobalt, yang ditemukan di mobil dan ponsel cerdas
mereka. Pengaruh para pemangku kepentingan saat ini terhadap pendapat rekan-rekan
mereka melalui jejaring sosial sudah jelas, dan kecenderungan ini kemungkinan akan
meningkat. Dimensi dan manfaat tambahan dari blockchain dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan aplikasi yang menangani kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.
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SOLUSI KAMI
Selagi menghadapi tantangan yang ada di depan mata, Platform XAURIUS bertujuan
untuk memungkinkan industri ini berada pada posisi yang baik untuk beradaptasi
sesuai kebutuhan.
Dengan dioperasikan oleh para pemimpin industri yang memiliki pengalaman
selama bertahun-tahun dan memiliki pasar yang belum dimanfaatkan, Platform
XAURIUS zaman modern yang digunakan di blockchain menghasilkan lebih banyak
peluang pertumbuhan. Kami percaya bahwa dengan menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh pertambangan emas, rantai pasokan, dan industri ritel, kami dapat
memungkinkan pengecer dan mitra rantai pasokan mereka untuk melakukan upaya
signifikan untuk membuat aset yang tidak likuid ini menjadi likuid, dapat diakses dan
terjangkau oleh konsumen di semua tingkat pendapatan.
Selagi skeptisisme mengenai asal dan ketertelusuran logam sebelumnya tetap ada di
kalangan konsumen, ada keterbukaan yang ingin dimanfaatkan Platform XAURIUS.
Kami percaya bahwa konsumen sangat ingin menemukan perusahaan yang dapat
mengembangkan hubungan dengan mereka. Mereka mendukung perusahaan yang
mereka yakini melihat dunia dengan cara yang sama, dengan tulus berbagi nilai-nilai
mereka, dan berkomitmen pada produk emas “asli”, dan hal-hal ini selalu menjadi misi
XAURIUS.

Meminimalisir Volatilitas:
Tidak seperti aset kripto tradisional, XAURIUS memberikan dukungan potensial untuk
koinnya dengan mendukung harganya dengan cadangan emas. Akibatnya, penetapan
harga akan menghilangkan spekulasi dan hype, dan mendapatkan pertumbuhan yang
stabil melalui permintaan dan apresiasi nilai emas.

Ketertelusuran dan Asal:
Platform XAURIUS yang menggunakan teknologi blockchain yang terdesentralisasi ini
akan menawarkan kemampuan untuk melacak setiap Token XAU ke sumber aslinya.
blockchain akan menyimpan catatan setiap transaksi XAU dari sumber aslinya, tempat
penyimpanannya serta ke mana ia ditransfer. Dengan pemikiran tersebut, Platform
XAURIUS akan membuat aplikasi blockchain berbasis web dan seluler khusus yang
memungkinkan pihak-pihak relatif, yaitu pengecer dan konsumen, untuk melacak
informasi tentang token XAU dalam satu sistem waktu nyata (real-time).
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Transaksi lebih cepat dan kemampuan beradaptasi yang
luas:
Sifat tersinkronisasi dari blockchain akan memungkinkan peserta ekosistem untuk
diberitahu mengenai perkembangan perdagangan token XAU secara real-time.

Desentralisasi yang mengarah kepada perantara yang
lebih rendah dan biaya yang lebih rendah:
Platform XAURIUS akan menghubungkan pengecer dan pedagang dengan cara dua arah
(peer-to-peer), desentralisasi dan, dengan demikian, menghilangkan peran sejumlah
besar perantara yang sebelumnya mereka andalkan. Akibatnya, biaya akan berkurang,
dan konsumen akhir akan menyiapkan produk dengan harga yang jauh lebih baik
sementara pengecer juga akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan
yang lebih banyak.

Transparansi & Ketertelusuran
Blockchain XAURIUS akan menjadi buku besar yang didistribusikan secara publik di
mana semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dapat yakin bahwa datanya
mutakhir (up-to-date). Ini akan mengurangi kesalahan dan menciptakan transparansi
keseluruhan yang lebih besar, dan menghilangkan potensi pelaku kejahatan untuk
memanfaatkan pencatatan yang longgar. Selain itu, hal ini berarti otoritas pengatur
akan dapat memeriksa data dan asal transisi, yang karenanya platform ini sendiri akan
bertindak sebagai platform yang dapat diatur sendiri.

Keamanan
Blockchain XAURIUS, melalui pembuatan buku besar berbasis blockchain yang
transparan, akan membantu menghilangkan pelaku kejahatan dan melindungi dari
segala hal mulai dari pencucian uang hingga pekerja anak.

19

BUKU PUTIH (WHITE PAPER) XAURIUS V2.0

Mata Uang Kripto yang didukung Emas

ANALISIS PASAR
Emas adalah logam mulia yang sangat lunak dan mudah
dibentuk. Karenanya, emas digunakan untuk membuat
perhiasan dan untuk tujuan investasi di seluruh dunia.
Karena kenaikan harga emas, saat ini emas menjadi terlalu banyak dijual (oversold) di
pasar bearish. Pada saat inflasi tinggi, fluktuasi mata uang, dan krisis geopolitik, emas
dianggap sebagai investasi paling aman.
Menurut Dewan Emas Dunia, perkiraan terbaik menunjukkan bahwa pada akhir 2019,
lebih dari 197,000 ton emas telah ditambang sepanjang sejarah manusia. Terlepas dari
kenyataan bahwa emas telah dihargai dan dicari oleh manusia selama ribuan tahun,
sebagian besar emas - kira-kira dua pertiganya - telah ditambang dalam 70 tahun
terakhir.
Emas telah berfungsi sebagai uang selama
ribuan tahun hingga 1971, ketika standar emas
ditinggalkan untuk sistem mata uang fiat. Sejak
saat itu, emas digunakan sebagai investasi.
Emas sering diklasifikasikan sebagai komoditas;
namun, emas berlaku lebih seperti mata uang.
Logam kuning berkorelasi sangat lemah dengan
komoditas lain dan lebih jarang digunakan dalam
industri ini. Tidak seperti mata uang nasional,
logam kuning tidak terikat dengan negara
tertentu. Emas adalah aset moneter global,
dan harganya mencerminkan sentimen global.
Namun, sebagian besar emas dipengaruhi oleh
kondisi makroekonomi AS.
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197,000+
ton emas telah
ditambang sepanjang
sejarah manusia pada
akhir 2019.
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Breakdown of Global Gold Holdings

20%
ETFs

Emas tersedia dalam
berbagai bentuk, yang dapat
dikelompokkan menjadi beberapa
kategori utama permintaan emas.
Ini termasuk:
•
•
•
•
•

Perhiasan
Batangan dan koin
Kepemilikan Dana Pertukaran Dagang
(Exchange Traded Fund (ETF))
Kepemilikan resmi (cadangan bank
sentral)
Fabrikasi (permintaan industri)

14%

Fabrication

20%

Bars & Coins

47%
Jewellery

17%

Official
Holdings

Dengan nilai lebih dari USD 9.5 triliun, nilai pasar emas lebih dari lima kali lipat ukuran
Pasar Superannuation Australia secara keseluruhan pada akhir 2019.
Untuk menempatkan ukuran pasar emas global dalam perspektif yang lebih jauh,
pada bagan di bawah ini, kami membandingkannya dengan beberapa pasar obligasi
negara terbesar di dunia yang diukur oleh sekuritas utang pemerintah umum Bank for
International Settlement (BIS) yang beredar.
Kami menyoroti pasar emas dengan dua cara. Kolom bertajuk ‘EMAS’ menunjukkan
ukuran seluruh pasar emas, termasuk perhiasan dan emas yang telah digunakan untuk
keperluan industri.
Kami juga berfokus pada apa yang kami sebut moneter dan investasi emas, yang
merupakan logam yang dipegang oleh investor swasta dalam bentuk batangan, koin,
ETF, dan kepemilikan cadangan resmi oleh bank sentral. Ini tercatat sebagai ‘INVESTASI
EMAS’ pada grafik.
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18.9

Government Debt and
Gold Market Size End 2019
Source: World Gold Council; BIS total credit
statistics, end Q2 2019, The Perth Mint
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Seperti yang dapat Anda lihat, jika emas adalah pasar obligasi negara, maka emas akan
menjadi yang kedua atau ketiga terbesar di dunia, tergantung cara yang Anda pilih untuk
mengukurnya.

Pasar Investasi Emas
Pasar emas adalah pasar global, dengan London dan New York yang merupakan dua
pasar emas terbesar di dunia. Pasar emas cukup besar, lebih besar dari banyak pasar
lainnya. Diperkirakan ukuran pasar emas yang dapat diinvestasikan adalah $2.4 triliun.
Volume perdagangan harian rata-rata emas di pasar luar bursa saham (over-the-counter)
saja diperkirakan mencapai $67 miliar, menunjukkan bahwa pasar emas sangat likuid.
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CARA MEMBELI
Token XAU hanya dapat dibeli menggunakan
Rupiah (IDR) melalui penjualan token di website
yaitu www.XAURIUS.com.
Setelah penjualan token berakhir, Token XAU akan terdaftar lebih lanjut
di bursa mata uang kripto terpusat terkemuka, memungkinkan untuk
berdagang di beberapa bursa menggunakan bitcoin, Ethereum, dan
pasangan mata uang kripto lainnya.
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STRATEGI PEMBANGUNAN KOMUNITAS
Beberapa media yang kami gunakan untuk membangun komunitas, termasuk, tetapi
tidak terbatas pada:

Pemasaran Mulut ke Mulut (Word of Mouth)
Artinya ketika Anda diberi tahu oleh seseorang yang Anda percayai secara
langsung. Setelah berkecimpung di pasar selama bertahun-tahun, kami tahu
bahwa ketika pengguna memegang Token XAU, mereka berkomitmen pada
tujuannya. Seperti yang dikatakan bahwa tidak ada pemasaran yang lebih
baik daripada pemasaran dari mulut ke mulut, kami memiliki keuntungan
besar karena jaringan kami yang sudah berkembang dan ini akan membantu
kami untuk tumbuh dalam jangka panjang.

Siaran Pers
Siaran pers adalah metode mencoba-dan-benar untuk menyampaikan
pesan ke komunitas. Ini tidak hanya akan membantu komunitas kami
diperbarui tetapi juga menginformasikan audiens baru untuk berpartisipasi
dan mengadopsi platform kami. Kami berencana untuk mempublikasikan
siaran pers kami langsung di saluran sosial kami, blog dan situs berita kripto
terkemuka seperti ccn.com, cointelegraph dan Bloomberg dll.

Pameran Kripto
Untuk menyebarkan pesan kami dengan jelas kepada pengguna potensial
kami, kami akan membuat kampanye awareness di seluruh dunia dan selalu
berpartisipasi dalam pameran kripto. Kami akan mensponsori acara terkait
kripto dan tim pemasaran profesional kami akan secara aktif berpartisipasi
dalam pameran ini untuk memastikan konversi maksimum Token XAU.

Aliansi Strategis
Kami telah bermitra dengan merchandiser utama di seluruh dunia dari
waktu ke waktu, karena dapat menguntungkan kedua belah pihak dan
membantu meningkatkan penerimaan koin. Dalam beberapa hari dan
bulan mendatang, kami bertujuan untuk membuat aliansi strategis dengan
platform di sektor pasar yang berbeda, yang akan memberikan token kami
eksposur dan utilitas lebih lanjut.
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RINCIAN
PENJUALAN TOKEN
Meskipun jumlah token XAU akan selalu dicetak
berdasarkan permintaan (di situs web atau nanti di
aplikasi seluler), Platform XAURIUS akan menawarkan
penjualan masal untuk pembelian awal. Kami akan
menawarkan hadiah premium untuk pengguna awal.
Ambang batas berbasis bisnis untuk kenaikan maksimum akan tersedia. Selain itu,
pengembangan PENJUALAN TOKEN dan pasca PENJUALAN TOKEN diatur oleh praktik
terbaik industri dalam tata kelola yang baik untuk proyek, tim, dan teknologi.
Kunjungi situs web kami www.XAURIUS.com untuk informasi lebih lanjut.
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INFORMASI PENJUALAN TOKEN		
Awal Penjualan Token
Simbol token
Standar token
Harga Token
(harga akan diperbarui setiap hari)
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: 18 Februari 2021
: XAU
: ERC-20
: 1 XAU = 1gr Emas
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PETA JALAN (ROAD MAP)
Q2 2021
Exchange Listing
Xaurius Platform Launch

Q4 2020
Market Research
Product Development

Q3 2021
Q1 2021
Token Sale
Beta Launc
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PENAFIAN
HARAP BACA BAGIAN PENAFIAN INI DENGAN SEKSAMA. JIKA ANDA RAGU TENTANG
TINDAKAN YANG HARUS ANDA LAKUKAN, ANDA HARUS BERKONSULTASI DENGAN
PENASIHAT PROFESIONAL, KEUANGAN, PAJAK, ATAU LAINNYA.
Dokumen ini adalah buku putih (White Paper) yang menjelaskan perkembangan
Platform XAURIUS dan Ekosistem XAURIUS saat ini dan di masa depan. Dokumen ini
hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan pernyataan tentang tujuan untuk
masa depan. Kecuali dinyatakan sebaliknya, produk dan inovasi yang ditetapkan dalam
makalah ini sedang dalam pengembangan dan saat ini tidak dalam penerapan. XAURIUS
tidak memberikan jaminan atau pernyataan tentang keberhasilan pengembangan
atau penerapan teknologi dan inovasi tersebut, atau pencapaian aktivitas lain yang
dicatat dalam makalah, dan menyangkal jaminan apa pun yang tersirat oleh hukum
atau sebaliknya, sejauh yang diizinkan oleh hukum. Tidak ada orang yang berhak
untuk mengandalkan isi makalah ini atau kesimpulan apa pun yang diambil dari sini,
termasuk yang berkaitan dengan dengan interaksi dengan XAURIUS atau teknologi
yang disebutkan dalam makalah ini. XAURIUS melepaskan semua tanggung jawab
atas kerugian atau kerusakan apa pun (baik dapat diperkirakan atau tidak) yang
mungkin timbul dari siapa pun yang bertindak atas informasi dan pendapat apa pun
yang berkaitan dengan XAURIUS, Platform XAURIUS atau Ekosistem XAURIUS yang
terkandung dalam makalah ini atau informasi apa pun yang disediakan sehubungan
dengan pertanyaan lebih lanjut, meskipun ada kelalaian, keteledoran, atau kurangnya
perhatian.
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Informasi yang terkandung dalam publikasi ini berasal dari data yang diperoleh dari
sumber yang diyakini oleh XAURIUS dapat diandalkan dan diberikan, dengan itikad baik,
tetapi tidak ada jaminan, representasi yang dibuat oleh XAURIUS berkaitan dengan
keakuratan, kelengkapan atau kesesuaian informasi yang disajikan. Hal ini tidak boleh
diandalkan, dan tidak akan memberikan hak atau pemulihan kepada Anda atau karyawan
Anda, kreditur, pemegang sekuritas atau pemegang ekuitas lainnya atau orang lain.
Setiap pendapat yang diungkapkan mencerminkan penilaian saat ini dari penulis makalah
ini dan tidak selalu mewakili pendapat XAURIUS. Pendapat yang tercermin di sini dapat
berubah tanpa pemberitahuan dan tidak selalu sesuai dengan pendapat XAURIUS.
XAURIUS dapat mengubah, memodifikasi atau memperbarui makalah ini dan akan
memberi tahu pembaca atau penerima melalui saluran sosial dan komunitasnya jika ada
masalah yang disebutkan di sini, atau pendapat, proyeksi, prakiraan atau perkiraan yang
ditetapkan di sini, berubah atau kemudian menjadi tidak akurat.
XAURIUS, para pendirinya, direktur, karyawan, kontraktor, dan perwakilannya tidak
memiliki tanggung jawab atau kewajiban apa pun kepada siapa pun atau penerima
(baik karena alasan kelalaian, kesalahan pernyataan, atau lainnya) yang timbul dari
pernyataan, pendapat, atau informasi, tersurat maupun tersirat, yang timbul dari,
terkandung pada, atau berasal dari atau kelalaian dari makalah ini. Baik XAURIUS
maupun penasihatnya belum memverifikasi informasi apa pun secara independen,
termasuk prakiraan, prospek, dan proyeksi yang terkandung dalam dokumen ini.
Buku putih ini bukan merupakan prospektus atau dokumen penawaran dalam bentuk
apa pun dan tidak dimaksudkan untuk menjadi penawaran sekuritas atau ajakan
untuk berinvestasi dalam sekuritas di yurisdiksi mana pun. Buku putih ini tidak
membentuk atau bukan merupakan bagian dari pendapat apa pun tentang saran apa
pun untuk dijual, atau permintaan apa pun dari penawaran apa pun oleh distributor/
vendor XAURIUS (“Distributor”) untuk membeli Token XAU apa pun, juga tidak boleh
atau bagian manapun darinya atau fakta penyajiannya menjadi sebuah dasar, atau
dapat diandalkan sehubungan dengan, setiap kontrak atau keputusan investasi.
Distributor akan menjadi afiliasi dari Platform XAURIUS (“Platform XAURIUS”), dan
akan menyebarkan semua hasil penjualan XAURIUS untuk mendanai proyek, bisnis
dan operasi mata uang kripto Platform XAURIUS. Tidak ada orang yang terikat untuk
menandatangani kontrak atau komitmen hukum yang mengikat sehubungan dengan
penjualan dan pembelian XAURIUS dan tidak ada mata uang kripto atau bentuk
Pembayaran lain yang akan diterima berdasarkan buku putih ini. Perjanjian apa pun
antara Distributor dan Anda sebagai pembeli, dan sehubungan dengan penjualan dan
pembelian apa pun, XAURIUS (sebagaimana dirujuk dalam Buku putih ini) akan diatur
hanya oleh dokumen terpisah yang menetapkan syarat dan ketentuan (“S&K”) Dari
perjanjian tersebut. Jika ada ketidakkonsistenan antara S&K dan Buku putih ini, yang
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pertama akan berlaku. Anda tidak memenuhi syarat dan Anda tidak boleh membeli
XAURIUS apa pun dalam Penjualan Token XAURIUS Technologies (sebagaimana dirujuk
dalam Buku Putih ini) jika Anda adalah warga negara, penduduk (pajak atau lainnya) atau
pemegang green card di Amerika Serikat.
Tidak ada otoritas berwenang yang memeriksa atau menyetujui informasi apa pun
yang ditetapkan dalam Buku Putih ini. Tidak ada tindakan sejenisnya yang telah atau
akan diambil berdasarkan hukum, persyaratan regulasi, atau aturan yurisdiksi mana
pun. Publikasi, distribusi, atau penyebaran Buku Putih ini tidak menyiratkan bahwa
hukum, persyaratan regulasi, atau aturan yang berlaku telah dipatuhi. Ada risiko dan
ketidakpastian yang terkait dengan Platform XAURIUS dan/atau Distributor dan bisnis
serta operasinya masing-masing, XAURIUS, Penjualan Token Platform XAURIUS, dan
Dompet Platform XAURIUS (masing-masing, sebagaimana dirujuk dalam Buku Putih ini).
Buku Putih ini, setiap bagiannya dan salinannya tidak boleh diambil atau dikirim ke
negara mana pun di mana distribusi atau penyebaran Buku Putih ini dilarang atau
dibatasi. Tidak ada bagian dari Buku Putih ini yang boleh direproduksi, didistribusikan,
atau disebarluaskan tanpa menyertakan bagian ini dan bagian berikut ini yang berjudul
“Penafian Tanggung Jawab”, “Tidak Ada Pernyataan dan Jaminan”, “Pernyataan dan
Jaminan Oleh Anda”, “Catatan Perhatian Tentang Pernyataan ke Depan”, “Informasi Pasar
dan Industri, dan Tidak Ada Persetujuan dari Orang Lain”, “Ketentuan yang Digunakan”,
“Tidak Ada Saran”, “Tidak Ada Informasi atau Pembaruan Lebih Lanjut”, “Batasan
Distribusi dan Penyebaran”, “Tidak Ada Penawaran Sekuritas Atau Pendaftaran “ dan
“Risiko dan Ketidakpastian”.
Sejauh diizinkan oleh hukum, peraturan, dan aturan yang berlaku, Platform XAURIUS
dan/atau Distributor tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung,
khusus, insidental, konsekuensial, atau lainnya dalam bentuk apa pun, dalam bentuk
kerugian/kesalahan, kontrak, atau lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada
kehilangan penghasilan, pendapatan atau keuntungan, dan kehilangan penggunaan atau
data), yang timbul dari atau sehubungan dengan penerimaan atau ketergantungan pada
Buku Putih ini atau sebagiannya oleh Anda.
XAURIUS dan/atau Distributor tidak membuat atau bermaksud untuk membuat,
dan dengan ini menyangkal, representasi, jaminan atau usaha apapun dalam bentuk
apapun kepada entitas atau orang manapun, termasuk representasi, jaminan atau
usaha sehubungan dengan kebenaran, keakuratan dan kelengkapan. informasi apa
pun yang ditetapkan dalam Buku Putih ini. Tidak ada informasi dalam Buku Putih ini
yang dianggap sebagai nasihat bisnis, hukum, keuangan, atau pajak terkait Platform
XAURIUS, Distributor, XAURIUS, Penjualan Token Platform XAURIUS. Anda harus
berkonsultasi dengan penasihat hukum, keuangan, pajak, atau penasihat profesional
Anda sendiri lainnya mengenai Platform XAURIUS dan/atau Distributor dan bisnis serta
operasinya masing-masing, Token XAU, Penjualan Token Platform XAURIUS. Anda harus
menyadari bahwa Anda mungkin diharuskan menanggung risiko finansial dari setiap
pembelian Token XAU untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
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BATASAN DISTRIBUSI DAN DISEMINASI
Distribusi atau penyebaran Buku Putih ini atau bagian mana pun di dalamnya dapat
dilarang atau dibatasi oleh hukum, persyaratan peraturan, dan aturan yurisdiksi mana
pun. Dalam kasus di mana batasan apa pun berlaku, Anda harus mengetahui tentang,
dan untuk mengamati, batasan apa pun yang berlaku untuk kepemilikan Anda atas
Buku Putih ini atau bagian di dalamnya (seperti yang mungkin terjadi) atas biaya Anda
sendiri dan tanpa kewajiban kepada XAURIUS Platform dan/atau Distributor. Orang yang
kepadanya salinan Buku Putih ini telah didistribusikan atau disebarluaskan, diberi akses
ke atau yang memiliki Buku Putih milik mereka tidak boleh mengedarkannya kepada
orang lain, mereproduksi atau mendistribusikan Buku Putih ini atau informasi apa pun
yang terkandung di sini untuk tujuan apa pun, atau mengizinkan, atau menyebabkan hal
yang sama terjadi.

RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN
Calon pembeli XAURIUS (sebagaimana dimaksud dalam Buku Putih ini) harus
mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan cermat semua risiko dan ketidakpastian
yang terkait dengan Platform XAURIUS, Distributor dan bisnis dan operasinya masingmasing, XAURIUS, Penjualan Token Platform XAURIUS, semua informasi yang
ditetapkan dalam Buku Putih ini dan S&K sebelum pembelian XAURIUS. Jika salah satu
dari risiko dan ketidakpastian tersebut berkembang menjadi kejadian nyata, maka bisnis,
kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Platform XAURIUS dan/atau Distributor
dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Dalam kasus seperti itu, Anda
mungkin kehilangan semua atau sebagian dari nilai XAURIUS.
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