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ARAHAN EKSEKUTIF CargoCoin 

Apakah Cargo Coin? 
- Proyek ICO berbasis di Inggris  
- Cargo Coin dirancang untuk menjadi kontrak pintar, platform mata uang kripto, desentralisasi 

perdagangan dan angkutan global. Target platform adalah untuk memfasilitasi dan 
mengoptimalkan interaksi antara pedagang, ekspedisi kargo, jalur pelayaran, agen 
pemesanan serta semua pihak lain yang terlibat dalam perdagangan internasional dan 
pengangkutan komoditas dan kargo.  

- Cargo Coin menghubungkan dunia fisik perdagangan & transportasi ke blockchain dan 
teknologi kripto daring.   

 
Problems and Solutions: 
- Mengurangi Penipuan dalam industri perdagangan & angkutan dengan penerapan kontrak 

cerdas Bill of Lading, Letter of Credit dan pembayaran kripto. Pembayaran dikeluarkan hanya 
setelah ketentuan kontrak cerdas yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi.   

- Penurunan Biaya. Kontrak cerdas Bill of Lading & Letter of Credit memangkas biaya dengan 
menghilangkan biaya bank yang tinggi untuk layanan escrow. Smart Bill of Lading menghilangkan 
biaya kurir internasional dan biaya alat tulis kantor.  

- Meminimalkan keterlambatan. Pertukaran dokumentasi instan sesuai dengan ketentuan 
kontrak cerdas yang telah ditetapkan dan secara simultan diverifikasi oleh rantai blok.    

- Mengamankan informasi. Cargo coin sejatinya aman. Mengandalkan teknologi algoritma 
hashing blockchain yang telah terbukti tanpa kemungkinan terjadi kebocoran informasi.  

- Meningkatkan Kepercayaan. Mengandalkan infrastruktur publik dari blockchain Ethereum. 
- Pengarsipan yang Aman. Cargo Coin mengandalkan penyimpanan riwayat penuh dari semua 

transaksi, sehingga menghindari risiko kehilangan fisik atau kerusakan dokumen.   
 

Apa tujuannya? 
- Tujuan Cargo Coin adalah untuk membangun pasar global yang gratis untuk perdagangan & 

angkutan, yang didukung oleh blockchain dan kontrak cerdas. 
- Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan dan peningkatan nilai token Cargo Coin.  
 
Bagaimana kami mencapai tujuan? 
- Langkah 1: Penciptaan dan pengenalan pasar platform global yang GRATIS untuk industri 

pelayaran (angkutan laut). Menciptakan basis pengguna yang luas pada bagian layanan BEBAS 
biaya dari platform.  

- Langkah 2: Mengenalkan kontrak cerdas kepada pengguna platform. 
- Langkah 3: Penggunaan kontrak cerdas oleh pengguna menciptakan permintaan pada token 

Cargo Coin. Peningkatan Permintaan = Peningkatan Nilai.      
 
Apa yang bisa dilakukan kontrak cerdas Cargo Coin? 
- Smart Bill of Loading. Mengurangi penipuan, menghemat waktu, memotong biaya, mudah 

dalam penanganan & pertukaran yang mudah antar pihak.  
- Smart Leter of Credit & rekening Escrow. Aman, cepat, dan murah. 
- Pembayaran langsung antar peserta.  
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Utilitas kontrak cerdas akan digunakan untuk pembayaran pengiriman, pembayaran layanan 
dan transaksi nilai perdagangan kargo. 

 
 
Potensi Pasar 
- 380 Milyar Dolar AS untuk pembayaran biaya pengiriman (*UNCTAD 2016)  
- 12 Trilyun Dolar AS - nilai kargo laut (*WTO 2016) 
- Jutaan pengguna. 
- Keterbatasan kompetisi yang ada, hanya mencakup sebagian layanan dari platform Cargo 

Coin dengan biaya bulanan yang tinggi.  
- Tidak ada ketersediaan kontrak cerdas Bill of Lading dan Letter of Credit di pasar.    
 
Di mana Kargo Coin terdaftar?  
- Bursa pertukaran Nauticus 
- Bursa pertukaran lainnya segera menyusul 
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