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Tentang MIA, James Harrison, dan FintechFX

Ada banyak investasi. Ada yang bisa naik sampai ratusan persen dalam waktu singkat.
Namun tanyakan 2 hal sebelum Investasi, "Bagaimana risikonya?" dan "Seberapa
likuid Investasi tersebut?" Saat mencari investasi, carilah yang aman dan likuid. Bukan soal
berapa besar return-nya, namun soal seberapa stabil dia bisa menghasilkan passive income?
Seberapa likuid (gampang mencairkan) dananya?

Bila ingin trading sendiri, maka besar kemungkinan kita akan mengalami loss. Seringkali, uang
sekolahnya terlalu mahal. Uang yang sudah kita kumpulkan dengan bersusah payah, bisa hilang
dalam sekejab mata. Itu perih. Bila Anda bisa melewati masa perih itu dan bekerja sama dengan
Trader Gold terbaik, maukah? Bila ada Trader terbaik yang memperbolehkan dititipin uang dan
bagi hasil, maukah Anda bagi hasil? Anda mungkin mau. Namun seringkali Anda sudah mau
bayar, tapi sang Trader tidak mau dititipin uang kita. Bagi dia itu beban.

Kenapa James Harrison Bisa Konsisten Proﬁt?
James tidak selalu proﬁt di setiap transaksi. Kadang ada loss-nya. Namun James adalah Trader
1%. Setiap kali proﬁt hanya sekitar 1%, namun kalau loss juga hanya sekitar 1%. Karena loss
cuman 1%, ini membuat risikonya terukur. Ketekunan dan kemampuan James mengelola emosi,
membuat dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak proﬁt ketimbang loss. Kedua hal ini lah yang
membuat dia secara konsisten proﬁt setiap bulannya.

Bisakah Kita Titip Uang (Proﬁt Sharing) ke James Harrison?
• Bisa, melalui sebuah perusahaan internasional bernama MIA. MIA membuat system di mana

kita bisa:
1. Secara otomatis copy-paste semua transaksi James Harrison secara real time.
2. Menyesuaikan jumlah lot trading James Harrison sesuai besar deposit Anda.
3. Melakukan bagi hasil dengan fair.

Bagaimana Perhitungan Proﬁt Sharing-nya?
• Dana $ 1,000 hingga $ 9,900 -- proﬁt sharing 60:40 (Anda : MIA)
• Dana $ 10,000 ke atas -- proﬁt sharing 70:30 (Anda : MIA)

Ada Biaya Lain?
• Ada, Anda akan dikenakan biaya 3% saat: Setor / deposit modal dan Ambil proﬁt atau modal.
• Anda akan dikenakan biaya tambahan sesuai biaya koresponden masing-masing bank saat
melakukan penarikan modal (biaya sekitar sekitar $ 30-40 per penarikan).

Ada Biaya Sewa Server dll?
• Tidak ada.

Apa Saja Keuntungannya?
• Anda tidak perlu belajar trading. Anda cukup duduk santai menikmati hasil proﬁt sharing saja
• Anda akan memiliki account pribadi untuk modal dan proﬁt
• Anda bisa menarik proﬁt kapanpun Anda mau (min $ 50)
• Anda bisa menarik modal kapanpun Anda mau (min $ 100)
• Anda akan mendapatkan bonus 5% dari proﬁt teman" yang Anda ajak bergabung, dst
• Jumlah lot yang di-trading-kan akan disuaikan dengan jumlah deposit Anda, sehingga Anda
bisa mulai dari dana kecil yaitu $ 1,000 dulu.

Kenapa Modal dan Proﬁt Account Harus Dipisahkan?
• Agar bisa bagi hasil. Setiap minggu, proﬁt Anda akan ditarik dan diproses bagi hasil. Lalu
semua bonus dan proﬁt bagian Anda akan dimasukkan ke Proﬁt Account Anda.

Jadi Account Saya Tidak Otomatis Compounding (Bergulung Makin Besar)?
• Tidak, Anda harus melakukan transfer proﬁt secara manual untuk keperluan compounding.
Tenang saja, caranya sangat gampang.

Selama Ini Adakah Bulan Yang Mengalami Loss/Rugi?
• Sampai saat ini (Agt 2018), tidak ada bulan yang loss/rugi.

Kalau Ada Trading Yang Loss, Seberapa Besar Kerugian Itu?
• Maksimum loss adalah 2.5%. Rata-rata besar loss yang terjadi adalah 1%.

Kenapa James Harrison Memutuskan Untuk Trading Gold, Bukannya Saham Atau Forex?
• Skala saham yang kecil membuatnya gampang diombang-ambingkan.
• Mata uangpun masih bisa digerakkan oleh beberapa pemain raksasa. Namun emas yang
di-trading-kan oleh negara dan bank-bank dunia tidaklah mudah untuk "digoyang".

Apakah James Harrison Sendiri Ikut Menanamkan Uangnya?
• Ya, beliau sendiri imenanamkan uang pribadi sebesar $997,000 (sekitar 14 Milyar Rupiah,
posisi Agt 2018).

Tentang MIA

MIA Itu Apa Sih?
• MIA adalah perusahaan yang menjembatani antara kita dan James Harrison. Dia yang
membuat system bagi hasil, dll. Bagi yang terbiasa dengan dunia trading, MIA bertindak sebagai
MIB (Master Introducing Broker). MIA juga adalah perusahaan yang memilihkan FintechFX
sebagai broker.

Sudah Berapa Lama MIA Berjalan?
• MIA mulai menawarkan jasa ini sejak Maret 2017. Sampai sekarang sudah ada puluhan ribu
orang dari 15 negara yang bergabung.

Kenapa Saya Harus Percaya Dengan MIA, Padahal Dia Baru 1 Tahun Berjalan?
• Anda tidak harus percaya. Percayalah bila Anda memang ingin. Apakah GoJek dan Tokopedia
saat baru berdiri tidak bisa dipercaya?

Bagaimana Agar Kenal MIA Lebih Dekat?
• Anda bisa ikut acara Sharing & Training yang akan diinformasikan. Daftarkan nomor WhatsApp
Anda untuk mendapatkan jadwal acara terdekat di sini.

Berapa Minimal Deposit Awal?
• $ 1,000.

Apakah Selain di Indonesia, Ada Member MIA Dari Negara Lain?
• Ada banyak member MIA dari negara-negara lain. Paling banyak adalah dari China.

Bagaimana Kalau Ternyata MIA Itu Perusahaan Tipu-tipu Atau Bangkrut?
• MIA sendiri tidak memegang dana kita, karena uang kita tersimpan dengan aman di rekening
FintechFX (Broker). MIA tidak berhak dan tidak mempunyai kuasa untuk memegang dan
mengakses uang kita. MIA hanya mendapatkan transfer-an proﬁt mingguan dari FintechFX (bagi
hasil) saja, sehingga dana kita sendiri aman di FintechFX.

Adakah Alamat Website MIA?
• Ada, silahkan buka di www.mia491.com (tombol kanan atas berguna untuk mengubah ke
Bahasa Inggris).

Tentang FinTechFX (Broker)

Jadi Uang Deposit Saya Ada Di Mana?
• Di FintechFX di Australia.

Apakah Aman?
• Sejauh yang saya bisa lihat, aman.
• Pada dasarnya ada 2 jenis Broker, yang bandel dan yang jujur. Yang bandel bersifat sebagai
bandar. Customer yang diterima biasanya yang masih baru dan seringkali kalah. Broker bandel
tidak akan menerima trader seperti James Harrison yang punya rekor proﬁt sangat bagus.
Broker bandel juga tidak akan mau menerima MIA dengan puluhan ribu member-nya yang
mendapatkan proﬁt secara konsisten karena James.
• FintechFX berbeda, bukan sembarang broker. Dia berada di Australia yang memiliki sistem
dan undang-undang perlindungan customer yang lebih baik dibandingkan Indonesia. FintechFX
meletakkan uang client di segregated account (account terpisah), yang mana bila terjadi
apa-apa dengan FintechFX, uang Anda akan tetap aman.
• FintechFX tahu bahwa James dan MIA secara konsisten menghasilkan proﬁt. FintechFX
menerima komisi dari transaksi, seperti layaknya broker bagus lainnya (bukan dari melawan
nasabah).

Apakah FintechFX Diawasi Oleh Pemerintah Australia?
• Ya, mereka terdaftar di ASIC (Australia Securities and Investment Commission) dengan nomor
pendaftaran 615855840. http://bit.ly/2zbOXvV
• FintechFX juga terdaftar di NFA (National Futures Association) US dengan nomor ID
0509912. http://bit.ly/2S4iYVR

Apakah Terdaftar Di NFA (National Futures Association) Itu Bagus?
• NFA boleh dibilang adalah gold standard. Bahkan semua Broker yang mau beroperasi di USA
sudah harus terdaftar di NFA, karena:
• NFA mengatur bahwa Broker harus meletakkan dana client di account terpisah. Dana ini tidak
boleh dipakai sama sekali untuk kepentingan operasional atau biaya lainnya.
• Semua Broker yang terdaftar harus mempunyai dana tahanan minimal $20,000,000 sebagai
modal kerja mereka.
• Ini berguna agar Broker bisa mempertahankan posisi client di Interbank FX Market. Juga agar
kuat saat banyak terjadi penarikan modal. Ini jauh lebih aman dibandingkan regulator Eropa
yang hanya meminta $1,000,000 saja sebagai modal kerja. Itu sebabnya Broker NFA banyak
dikategorikan jauh lebih aman dibandingkan regulator lain.
• NFA meminta setiap Broker untuk memberikan laporan keuangan mingguan, lengkap dengan
posisi account, biaya operasional, client asset, dll. Informasi ini akan diperiksa langsung oleh
auditor pihak ketiga untuk memastikan bahwa laporan ini benar dan akurat.
• Proses mendapatkan izin NFA sangat panjang dan mahal. Broker harus melewati banyak
prosedur untuk bisa mendapatkan izin. Waktunya sangat lama dan mahal untuk pemain kecil.
Itulah sebabnya mengapa Broker kecil biasanya memilih untuk membuka kantor di negara yang
biaya regulasinya lebih murah.
• NFA akan menghukum aktivitas ilegal atau tindakan keuangan yang merugikan dengan sanksi
yang sangat berat.
Apakah Saya Bisa Mengunjungi Kantor FintechFX?
• Bisa, silakan datang sewaktu-waktu. Alamatnya di Level 3 - 257 Collins Street, Melbourne Vic
3000, Australia.
Adakah Alamat Website FintechFX?
• Ada, silakan buka di www.ﬁntechfx.com

Penutup

Apakah Mungkin MIA Ini Adalah Money Game / Ponzi Scheme?
• Saya rasa tidak, karena ciri-ciri dari money game ada 2:
1. Uang berlipat ganda dalam waktu singkat
2. Prosesnya tidak jelas
• Polanya biasanya selalu sama. Uang dari peserta yang join terakhir diambil untuk
membungakan uang yang masuk pertama. Jadi proﬁt bukan datang dari proses, namun dari
uang customer.

Dalam trading MIA, proﬁt Anda tidak fantastis. Bukan puluhan atau ratusan kali lipat dalam
sebulan. Hanya sekitar 10% per bulan setelah proﬁt sharing. Proses yang dilakukan juga sangat
jelas. Trading 1% yang dilakukan berulang kali. Anda bisa melihat proses trading-nya secara

transparan. Waktu buy dan sell juga bisa dilihat secara detil.

MIA juga mengambil proﬁt sharing yang cukup besar jumlahnya, yaitu 40%. MIA juga
mengenakan charge 3% untuk setiap deposit dan withdrawal. Sungguh angka yang cukup
besar. Mereka tidak perlu melakukan aksi tipu-tipu untuk bisa hidup selamanya. Business
Blueprint MIAmengizinkannya untuk bisa berumur panjang dengan cara yang jujur.

Traning center MIA di Malaysia :
• No.14, 1st Floor, Sin Heap Lee Business Centre, Jalan SR 8/3, off Jalan Serdang Raya, 43300
Seri Kembangan, Selangor.

Kantor MIA di Hong Kong
• Concordia Plaza 23th Floor 041 Science Museum Rd Tsim Sha Tsui Hongkong.
Untuk Informasi Selengkap nya silahkan kunjungi http://bit.ly/2zPYubO
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