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PENGENALAN 

Smart City Eco adalah solusi yang berdasarkan pengalaman 
sebelumnya dari pencipta proyek di dunia game, dan 
pengalamannya dalam ekonomi online secara umum. 

 

Proyek kami didasarkan pada ekonomi online, solusi untuk masalah 
yang dilihat oleh pembuat proyek. Kami ingin mengembangkan one 
stop shop untuk semua ekonomi online, dunia virtual yang didukung 
oleh token SCE dan juga oleh banyak orang. 

 
Kami ingin memberikan solusi bagi para pengangguran, juga untuk 
memberikan solusi bagi orang yang ingin mempekerjakan seseorang 
untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tidak ingin mereka 
lakukan atau tidak memiliki pengetahuan untuk menyelesaikannya, 
selain itu, untuk menyediakan platform outsourcing kepada ICO dan 
mitra lain. 

 
 
 
 
Smart City kami akan menawarkan semua solusi dalam satu platform 
tunggal. Kami ingin mengimplementasikan pusat perbelanjaan yang 
mungkinan untuk membeli barang dari mitra kami menggunakan 
token SCE dan mengirimkan barang langsung ke alamat rumah Anda. 

 
Gaming diberi insentif dengan keuntungan yang mungkinkan dari 
semua upgrade dan sisanya dari ekonomi gaming dilakukan dalam 
token SCE, yang akan memberikan keuntungan bagi pemain yang 
menginvestasikan waktu dan juga mengembangkan diri mereka 
dalam game kami. 
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Kami akan meluncurkan beberapa game di awalnya dan yang 
pertama akan dirilis adalah game Smart City Eco berbasis browser  
yang mensimulasikan ekonomi virtual dan perang virtual antar 
wilayah. rekreasional gambling dengan beberapa permainan yang 
ditawarkan untuk dimainkan menggunakan token SCE akan juga 
diluncurkan. 

Platform sosial yang akan menghubungkan orang-orang dalam 
kebersamaan dan menyediakan mereka biografi untuk lowongan 
pekerjaan, juga platform kami akan menawarkan dompet dengan 
banyak mata uang yang dapat disimpan dengan cara yang aman dan 
tidak dapat diretas. 

Kami ingin memberikan solusi one stop shop 
dan solusi paling sederhana kepada  
pengguna kami untuk semua masalah yang 
dihadapi di pasar kripto pada saat itu, layanan 
yang mudah diakses, dan platform yang 
mudah dipahami bahkan untuk para pemula. 

Juga, pasar yang aman dan lebih banyak ide yang akan berkembang 
pesat sejalan dengan pertumbuhan teknologi yang cepat, untuk 
meringkasnya, kami membuat supermarket untuk rata-rata pengguna 
kripto dan memberi mereka ketenangan dalam bepikir dan 
pengalaman online yang menyenangkan karena kami telah 
menghilangkan kebutuhan untuk berpindah dari platform ke platform. 
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ROADMAP DAN RINGKASAN 
 
 
 
 

Q1 2018 
IDE PEMBUATAN DAN ORGANISASI 
PROYEK 

 
 
 

Q2 2018 
INVESTASI DANA UNTUK 

PENGEMBANGAN PROYEK 
 
 

Q2 2018 
TIM ORGANISASI DAN 
DIMULAINYA PROYEK 

 
 
 

Q3 2018 
DAFTAR EXCHANGES 

 
 

Q4 2018 
KELAYAKAN MINIMAL PRODUK 

 
Q3 2019 
UJI COBA PELUNCURAN PRODUK 

 
 
 
 

Q4 2019 
PENERAPAN PLATFORM DARI 

MITRA PENJUAL 
DAN GAME 

 
 
 

Q1 2020 
PELUNCURAN PLATFORM BETA 
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Penggunaan Platform Blockchain: WAVES 

Jumlah Token yang Dikeluarkan: 10,000,000,000 

Harga per Token: 0.01 $ 

Hard Cap: 12,000,000 $ 
 
 

Smart City Eco menargetkan semua 
industri online utama ekonomi global. 

Kami ingin memberikan solusi cerdas berdasarkan teknologi blockchain 
dan menargetkan sektor ekonomi online yang paling menguntungkan. 

 
 

Memasuki pasar global dan industri multi-triliun dolar, dengan Smart City 
Eco kami ingin membuat platform yang menarik bagi masyarakat umum 
dan dapat digunakan setiap hari. 

Solusi cerdas yang menggabungkan ekonomi online dan game kedalam 
satu platform cerdas. Platform yang setiap harinya akan menargetkan 
pemain game dan konsumen online akan menyediakan one stop shop 
untuk semua kebutuhan online mereka. 
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Masalah di dunia krypto 
ada di sekitar kita. 

Kami sekarang akan meringkas daftar beberapa masalah 
yang kita lihat dalam lingkup kripto secara umum. 

Masalah pertama adalah tidak dapat diandalkan dan pasar yang dideregulasi di 
mana orang dengan kemampuan teknologi yang kurang cenderung kehilangan 
uang atau tertipu, orang cenderung memiliki masalah cara menginstal dan 
memahami dompet dan memahami kripto secara umum dan cenderung 
membuat kesalahan. 

Salah satu masalah yang paling umum saat ini adalah tidak tersedianya sebuah 
pasar di mana orang dapat membelanjakan token mereka. 

Banyak proyek tidak menawarkan solusi untuk kasus mata uang mereka, dan 
menurut pendapat kami, koin seperti Bitcoin menghadapi masalah mereka 
sendiri dengan solusinya tidak terlihat, kami menawarkan  solusi  siap,  yang  
akan diwujudkan dengan cara yang terdesentralisasi. 

Selain itu, banyak orang perlu memiliki 10 dompet dan menyimpan uang  di bursa 
yang menurut pendapat kami, mengenakan biaya tinggi untuk penarikan, dan  
dengan  adanya   itu,   membatasi   pengguna   biasa   yang   memiliki   jumlah 
uang terbatas dalam setiap mata uang dan tidak mampu membayar 10 
-20% biaya. 
Juga ada biaya masuk dalam menyetorkan uang fiat untuk 
mendapatkan Bitcoin atau mata uang lainnya. Orang-orang 
kehilangan sekitar 6-10% dalam situasi ini, oleh karena itu, kami 
ingin meminimalkan kehilangan dan menawarkan solusi untuk 
semua masalah yang disebutkan di atas. 
Kami berencana untuk menawarkan solusi untuk masalah game online yang 
dilihat oleh tim pengembang kami yang  menyadari  kurangnya  motivasi  
pemain. Sekarang, bayangkan jika Anda dapat bermain  game  dan  diberi 
imbalan untuk setiap kemajuan  Anda  dalam  token  SCE  di  mana  setiap  
pemain akan diberi imbalan tergantung pada keterampilan dan kemajuan 
kerajaan online mereka. 
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Di  sana  juga  terletak  masalah  dengan  keamanan  dana,   
kemungkinan peretasan, dan kehilangan semua dana mereka. 

Kecepatan dan biaya transaksi adalah salah satu masalah utama Bitcoin  
saat ini. 

Membeli produk dengan cryptocurrency (hampir semua) belum bisa 
dilakukan dan sebagian besar mata uang hanya dapat digunakan untuk 
trading saja. 

Juga salah satu masalah terbesar  dalam  ekonomi  uang  fiat (mata  
uang kertas) adalah pencetakan uang tanpa batas yang menyebabkan 
mata uang kehilangan nilainya. 

MASALAH 
Biaya (fees) untuk berinvestasi melalui kartu kredit berkisar 
antara 6-10% menggunakan beberapa bursa. 

Penarikan dana dari bursa pertukaran ke dompet hingga 
20% per token. 

Tidak ada alasan keberadaan token selain untuk 
perdagangan dan spekulasi. Tidak ada solusi yang 
disediakan untuk membelanjakan token dan ekonomi. 

Tidak  ada  banyak  pilihan  yang  terbuka  di  luar  sana  bagi         
para        penggiat cryptocurrency untuk 
membelanjakan  uang  mereka  pada  beberapa  produk 
dan memiliki manfaat lain  selain  menyimpan  dan 
berharap nilainya akan meningkat. 

Pengguna harus menggunakan beberapa dompet untuk 
memegang cryptocurrency dan ada banyak solusi yang 
kurang tepat, yang  tidak  memberikan  solusi  lengkap  
untuk keamanan. 

Kebanyakan token tidak memberikan solusi apa pun untuk 
pembelanjaan token dan likuiditasnya, mereka mungkin 
memiliki produk hebat tetapi tidak ada yang akan 
menguntungkan   pemegang   token   karena   token   
mereka tidak memiliki likuiditas dan tidak menawarkan 
tujuan lain kecuali untuk trading. 
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SOLUSI 
Selain trading di bursa dan spekulasi  harga,  token  kami  merupakan 
bahan bakar untuk semua transaksi yang akan terjadi di platform kami. 

Sistem ekonomi kami akan berjalan pada 10.000.000.000 token yang 
dibuat untuk penggunaan  platform  dan  selama  platform  kami 
diinginkan, token kami tidak akan kehilangan nilai seperti uang fiat yang 
lebih banyak dicetak. 

Kami telah menargetkan semua sektor utama ekonomi online dan kami 
ingin  menyelesaikan  masalah  permintaan  dengan  menciptakan 
pasar yang besar dan kebutuhan yang tinggi serta penggunaan token 
kami yang mana itu menciptakan permintaan yang besar bagi mereka. 

Dompet multi mata uang yang akan menyediakan 
penyimpanan token yang aman dan sebagian besar 
cryptocurrency yang terpopuler, 100% aman, tidak 
mungkin untuk diretas dan uang dikendalikan oleh 
pengguna. 
Membeli produk dengan token SCE dan 
mengirimkannya ke alamat rumah Anda melalui mail. 
Kami berencana untuk menerapkan banyak mitra 
penjual yang akan menerima token SCE sebagai 
pembayaran dan akan menerapkan penjualan produk 
mereka di platform kami. Kami berencana untuk fokus 
pada berbagai produk dan membawa pedagang Cina 

untuk menawarkan pemegang token kami berkesempatan untuk membeli 
perangkat lunak dan peralatan yang diperlukan untuk mining. 
Menghabiskan token SCE pada game untuk meningkatan dan 
berinvestasi ke dalam ekonomi game online yang menawarkan 
kemungkinan keuntungan, 

Hal 9 WhitePaper | 2018 



memberi insentif pada sistem game yang membosankan, berbeda dengan 
skenario saat ini di mana game online tidak memiliki tujuan atau imbalan. 

Biaya minimal ketika berinvestasi melalui mitra  kami  yang 
menyediakan deposit kartu kredit untuk semua penduduk non USA akan 
berlaku. Biaya penarikan juga rendah. 

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN WAVES 
BLOCKCHAIN 

MANF AAT 
MENGGUNAKAN 

BLOKCHAIN WAVES 
UNTUK PL ATFORM 
KAMI DAN UNTUK 

PENGG UNA.

Waves dex exchange 
menyediakan o psi simpanan 
mudah dengan kartu kredit, 

biaya minim um, mudah 
digunakan & unduhan dalam 

hitungan menit.

100% dana 
aman yang 

dikendalikan 
oleh kunci 

pribadi 
pengguna.

Perdagangan token 
di bursa DEX mudah 

dan aman untuk 
menyimpan dana di 

wallet secara 
bersamaan.

Biaya transaksi rendah 
0,003 waves = 0,018 $ 
saat ini dibandingkan 

dengan ethereum yang 
beberapa dolar per 

transaksi.

Transaksi 
berkecepatan 
tinggi hampir 

instan.



TIM KAMI 
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Ekspansi tim  tim  kami  akan 
berkembang    setelah    ICO    selesai     dan     kami 
akan mencari individu-individu berbakat untuk 
mengembangkan   tim   kami  agar  menjadi    lebih 
kuat.    Kami    perlu    mengorganisir    tim     yang 
kami   butuhkan    untuk    meningkatan     platform 
yang   sekiranya   perlu    kami    terapkan.    Kami 
akan mengorganisir pekerjaan dengan cara 
mengembangkan    tim     di     beberapa     sektor 
yang dijalankan oleh masing-masing kepala 
departemen. 

MITRA diperlukan untuk platform kami yang 
akan    diimplementasikan    setelah    selesai    dan 
publikasi   versi   web   browser   dari   produk   yang 
minimal   layak.   Kita   perlu    mencari    mitra    yang 
tertarik  dalam   pekerjaan   outsourcing  dan 
memungkinkan   mereka   untuk  memberi    informasi 
daftar   tawaran   pekerjaan   di    platform    kami    yang 
akan berdiri sebagai perantara. 
Kami perlu mencari mitra yang tertarik untuk menjual produk mereka melalui 
platform kami dan kami berencana untuk fokus mencari mitra dari China untuk 

menawarkan produk teknologi murah yang melayani peralatan pertambangan 
dan  berbagai produk.   Kami juga akan menemukan semua retailer online 

yang   tertarik   dan   mereka   akan   dinilai   dengan   sistem 
peringkat bintang 5 dan kecurangan tidak akan 
menguntungkan bagi mereka yang akan berusaha 
melakukan pembayaran akan dikunci sampai pembeli 
mengonfirmasi telah dia menerima barang dan dia juga 
senang dengan produk tersebut. Juga, kami akan 
mengamati untuk mencegah terjadinya penipuan berulang 
dan akan ada solusi untuk mengatasi semua jenis masalah 
pembelian yang mungkin akan timbul. 

Pencarian mitra akan ada sampai sebelum rilis versi alfa kami dan setelah dirilis, 
pengguna kami akan dapat menguji semua area  dan  memungkinkan  kami 
untuk menilai pengalaman pengguna dan menerapkan peningkatan yang 
diperlukan untuk membuat platform kami menjadi lebih ramah pengguna. 
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CONTOH 
KEGUNAAN 
TOKEN SCE

MENGHABISKAN 
TOKEN UNTUK 

PEMBELIAN PRODUK 
DARI MITRA PENJUAL 

KAMI.

PEKERJAAN 
ONLINE 
DIBAYAR 
DENGAN 

TOKEN SCE

VARIETAS KASINO 
ONLINE DARI KASINO 

ONLINE YANG 
DIMAINKAN TOKEN SCE

PERMAINAN 
ONLINE EKONOMI 

VIRTUAL 
DIJALANKAN 
DENGAN SCE 

TOKEN.



Hal 14 WhitePaper I 2018

INDUSTRI YANG 
DITARGETKAN OLEH 

PLATFORM KAMI.

BELANJA ONLINE 
DAN E-COMMERCE 

ADALAH BISNIS 
MULTI TRILIUN 

DOLLAR .

PERMAINAN 
ONLINE ADALAH 

SEBUAH INDUSTRI 
YANG 

DIPERKIRAKAN 
BERNILAI MULTI 

BILLION DOLLAR .

WILAYAH LAIN DARI 
PLATFORM TIDAK BEGITU 

BESAR TETAPI MEREKA 
MENYEDIAKAN LAYANAN 

ONE-STOP YANG AKAN 
MEMBUATNYA UNIK.

PERMAINAN 
ONLINE ADALAH 
INDUSTRI MULTI 
MILIAR DOLLAR .



PENGOLAHAN DANA PENJUALAN TOKEN 

HUKUM 
10% 

PENGEMBANG- 
AN PLATFORM 
60% 

PEMASARAN 
20% 

TIM 
10% 

DISTRIBUSI TOKEN 

PEMASARAN 
PRA-ICO 

5% 

PEJUALAN ICO 
HINGGA 

45% 

CADANGAN 
TIDAK DIJUAL 
SAMPAI 
PLATFORM 
DILUNCURKAN 
40% 

PEMBAYARAN TIM 
TIDAK DAPAT 
DIGUNAKAN 
SAMPAI PLATFORM 
DILUNCURKAN 

10% 
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INFO HUKUM & PERINGATAN 
Dengan berpartisipasi dalam crowdsale,  pembeli  setuju  dengan  hal  yang  ada 
di atas, dan khususnya, mereka telah menyatakan dan  menjamin  bahwa 
mereka memahami hal-hal berikut: 

SCE tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin 
terjadi dalam proses pengembangan proyek ini. Membeli token 
adalah tanggung jawab Anda sendiri dan karena itu Anda 
mengakui bahwa SCE sedang dalam tahap percobaan dan masih 
dapat berubah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 
mungkin terjadi dari investasi token SCE. 

Telah membaca dengan seksama syarat dan ketentuan yang 
dilampirkan pada white paper. Menyetujui secara keseluruhan isi 
dan menerima untuk terikat secara hukum dengannya. 

Diotorisasi dan memiliki kekuatan penuh untuk membeli token 
Smart City Eco sesuai dengan undang-undang yang berlaku di 
yurisdiksi domisili mereka. 

Juga bukan warga atau penduduk negara AS. 

Tinggal di yurisdiksi yang memungkinkan Smart City Eco  (SCE) 
untuk menjual (SCE) token melalui crowdsale tanpa memerlukan 
otorisasi lokal. 

Mengetahui semua peraturan terkait regulasi hukum spesifik 
ditempat tinggal mereka dan pembelian token kriptografi  di 
wilayah hukum tersebut tidak dilarang, dibatasi, atau tunduk pada 
kondisi hukum tambahan dalam bentuk apa pun. 

Tidak akan menggunakan crowdsale untuk aktivitas yang  
termasuk ilegal, tetapi tidak terbatas pada, pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. 

Memiliki pengetahuan yang cukup tentang sifat token kriptografi 
dan memiliki pengalaman yang signifikan dengannya, dan 
pemahaman fungsional tentang, penggunaan dan kerumitan 
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menangani token kriptografi dan mata uang serta sistem dan 
layanan berbasis blokir. 

Membeli token Smart City Eco karena mereka ingin memiliki 
akses ke platform Smart City Eco (SCE). Ekonomi token 
sangatlah inovatif. Setiap token dapat dipengaruhi oleh 
tindakan regulasi, termasuk pembatasan kepemilikan, 
penggunaan, atau kepemilikan. 

Regulasi atau keadaan lain mungkin akan mendesak 
berubahnya mekanisme SCE, dalam keseluruhan atau  
sebagian. Oleh karena itu,  kami  akan  dapat  merevisi 
mekanika tersebut untuk mematuhi persyaratan dari regulasi 
atau pemerintahan atau bisnis lainnya. 

Namun demikian, kami percaya bahwa mekanisme yang kami 
telah rencanakan ini tepat dan mungkin akan menjadi versi 
akhirnya. 

 
 
 
 
 
 
 

join our vision in building a 
truly smart online city 
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