Biarkan Kesehatanmu menjadi Kekayaanmu

Pengantar ke Vitamin Coin (VITC)
Vitamin Coin (VITC) adalah sebuah token pada blockchain VITE. Diciptakan pada tahun
2021 oleh penggemar VITE, 1appleaday, yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran
para pengguna mata uang kripto terkait pentingnya kesehatan.
Meskipun VITC dimulai dengan komunitas kecil, namun saat ini sudah memiliki komunitas
yang berdedikasi untuk memiliki gaya hidup sehat, secara mental dan fisik. Tidak seperti
mata uang kripto lainnya yang berfokus pada nilai finansial, VITC bertujuan untuk
membangun dan membudayakan hal yang memberikan nilai lebih secara pribadi. Ini
adalah prinsip utama yang menuntun pengembangan project dan komunitas kita.
Tujuan kedua dari VITC adalah untuk memberikan pembelajaran umum terkait teknologi
blockchain, khususnya blockchain yang tidak menyulitkan dengan adanya biaya dan
lamanya waktu transaksi. Kita percaya bahwa ini adalah titik awal yang lebih mudah untuk
mempelajari dunia mata uang kripto, dibandingkan alternatif lainnya.

Platform VITE
VITE adalah jaringan generasi-berikutnya yang memiliki kemampuan tinggi, rendah
latensi, mudah diperluas, dan saat ini bisa memproses sampai 1172 transaksi per detik. VITE
menggunakan struktur pencatatan berbasis "Directed Acyclic Graph (DAG)" yang
menyediakan blockchain sendiri bagi seluruh akun pada jaringannya. Dari pada
memanfaatkan miner/penambang untuk berlomba menciptakan blok, hanya pemilik
akun lah yang dapat menambahkan blok ke dalam blockchain yang dimilikinya. Hal ini
memungkinkan terciptanya transaksi yang lebih cepat. Secara umum, arsitektur DAG
mendukung perluasan/peningkatan kapasitas, menggunakan lebih sedikit energi, tanpa
biaya, dan memungkinkan transaksi mikro. Kami percaya sistem ini jauh lebih baik dari
pada alternatif lainnya.
Salah satu isu yang muncul dari sifat DAG yang tanpa biaya adalah adanya kemungkinan
pengguna membanjiri jaringan dengan transaksi, walaupun dengan biayanya sendiri
(seperti biaya listrik). Untuk menghindari terjadinya hal ini, VITE sudah menjalankan suatu
mekanisme yang disebut "Quota". Quota adalah "bahan bakar" yang memungkinkan
jaringan VITE terus berjalan. Quota diperoleh dari "staking" VITE, dengan minimal adalah
sebanyak 134 VITE. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melewati "Proof-of-Work (PoW)"
yang diharuskan untuk melakukan transaksi. Hal ini secara signifikan mencegah terjadinya
transaksi sampah, dengan meningkatkan biaya sumber dayanya.
Struktur yang unik dan penting dalam VITE adalah adanya mekanisme "snapshot": fungsi
utamanya adalah untuk menjaga konsensus antar seluruh pembukuan dalam jaringan
VITE, untuk menghindari adanya pelemahan pada sistem DAG.

Blok snapshot diciptakan oleh "node" yang berpartisipasi dalam konsensus VITE. Node ini
disebut sebagai "Snapshot Block Producers (SBPs)" atau pencipta blok snapshot. SBP
menciptakan blok beserta transaksinya, menyimpannya ke dalam blockchain.
SBP diberikan hadiah (berupa VITE) sesuai dengan jumlah blok yang diciptakannya. Tidak
semua SBP memiliki tingkatan yang sama, sebagian besar blok diciptakan oleh 25 SBP
teratas. Hal ini mendorong hadiah pemberian yang lebih tinggi. SBP mengalami kenaikan
peringkat apabila memperolah lebih banyak vote/pemilih yang berasal dari pemilik coin
VITE. Setiap VITE berarti satu vote/pilihan untuk suatu SBP.
VITC memperoleh dukungan dari VITE sebagai SBP pada bulan September 2021. Pemilik coin
VITE sudah dapat mendukung projek VITC dengan memberikan hak pilihnya kepada SBP
Vitamin Coin. Dalam satu bulan saja, VITC dapat naik peringkat sebagai salah satu dari 10
SBP teratas dalam jaringan VITE.
Dengan diperolehnya status SBP, Vitamin Coin menjadi koin meme pertama yang dapat
mandiri tanpa perlu menjual tokennya sendiri untuk melanjutkan pengembangan. Hal ini
memungkinkan kami untuk mengurangi penggunaan dana token untuk membiayai
pengembangan, seperti yang terjadi pada banyak komunitas lainnya..

Organisasi Otonomi yang Terdesentralisasi (VITCDAO)
Vitamin Coin Decentralized Autonomous Organization (VITCDAO) (Organisasi Otonomi
Terdesentralisasi yang disediakan Vitamin Coin) adalah yang pertama pada VITE. Ini
bertujuan untuk menjadi platform yang didorong secara mandiri oleh komunitas,
dengan menggunakan VITC sebagai token pengaturannya. Anggota DAO yang sudah
terdaftar dapat memperoleh penghasilan dari dua sumber: yang pertama dari
hadiah harian SBP (seperti disebutkan sebelumnya) dan yang kedua pembagian
sebesar 2% dari hasil penjualan yang terjadi pada Pasar NFT (VITCNFT) yang saat ini
sudah diusulkan. Pasar ini akan berjalan pada jaringan VITE, yang memungkinkan
trnsaksi NFT tanpa biaya. Struktur penyalurannya akan dijabarkan pada diagram di
bawah. Pendekatan ini memungkinkan DAO untuk dapat membiayai kebutuhannya
sendiri, dengan menggunakan VITE sebagai penggerak DAO tersebut.

Mulai dari bulan Januari 2022, pola penyaluran hadiah SBP harian (yang berupa VITE)
adalah sebagai berikut:
•
•
•

50% akan dikirimkan kepada pemilik VITE yang memilih SBP Vitamin Coin
25% akan dicadangkan pada kas
25% akan dikirimkan ke dalam cadangan DAO

Sebagai tambahan, biaya sebesar 2% dari transaksi penjualan NFT pada platform VITCNFT
mendatang akan dikirimkan ke cadangan DAO.
Dana ini kemudian akan disalurkan dengan metode sebagai berikut:
• 55% kepada holder / anggota DAO. Jumlah yang diterima akan sesuai dengan jumlah
VITC yang dimiliki
•

30% kepada pemilih terdaftar. Pemilihan akan dilaksanakan secara terjadwal, dan
holder/anggota DAO diharuskan untuk mendaftar pada setiap siklus pemilihan.
Jumlah yang signifikan atas dana yang tersedia akan dicadangkan untuk pemilih
terdaftar, sebagai insentif untuk mengikuti pemilihan dan keikutsertaan dalam
pengaturan DAO.

•

15% dicadangkan untuk berbagai inisiatif. Hal ini dapat berupa donasi untuk amal atau
organisasi lain yang dipilih oleh para anggota DAO dalam setiap siklus pemilihan.

Tokenomics
VITC diciptakan dengan total suplai sebanyak 1 milyar token; tidak akan ada jumlah tambahan
selain itu. Dengan memiliki suplai awal yang tetap, secara praktis, berarti rendahnya jejak karbon
yang dihasilkan oleh VITC dibandingkan dengan coin lain yang memerlukan "mining".
Sebagian besar dari total suplai VITC saat ini ada di bawah kendali tim Vitamin Coin. Token ini sudah
dijadwalkan untuk segera disimpan pada kontrak-pintar VITE. Kemungkinan tercepat hal ini adalah
pada Triwulan 4 tahun 2021, setelah dilaksanakannya "hard fork" (pencabangan) pada jaringan VITE.
"Fork" ini diperlukan untuk memungkinkan peluncuran kontrak berkunci dengan skala besar; yang
tidak dapat dilaksanakan pada jaringan VITE saat ini. Tim Vitamin Coin menjunjung tinggi
transparansi, dan mengundang para holder dan investor untuk secara rutin mengawasi penyaluran
VITC yang dapat dilakukan pada blockchain yang terbuka untuk umum.
Target dari Tim Vitamin Coin adalah untuk menyalurkan 80% dari seluruh suplai dalam lima tahun ke
depan. Tahapan penyaluran saat ini adalah sebesar masing-masing 25% untuk tahun pertama dan
kedua, dan masing-masing 10% untuk tahun ketiga sampai tahun kelima. Token yang belum
tersalurkan pada setiap akhir tahun akan dikunci dan dicadangkan untuk disalurkan pada tahun ke
enam, dan seterusnya. Jadwal ini dirancang untuk menjaga fleksibilitas dan laju penyaluran token.
Tentu saja, perubahan dapat terjadi jika sudah dilakukan pengumuman terlebih dahulu melalui
seluruh media yang kita gunakan.
Sebagian dana (sebesar 20%) dicadangkan untuk kas VITC. Dana ini akan digunakan untuk
pengembangan project dan komunitas VITC, seperti biaya listing (pendaftaran coin pada pasar/
exchange), likuiditas, dan pembayaran untuk kontributor selain anggota tim.

Hadiah SBP yang bersamaan/sejalan
Sebagai tambahan dari hadiah harian berupa VITE yang disalurkan pada para holder VITE yang
memilih Vitamin Coin SBP, tim VITC juga menyiapkan "top-up" berupa token VITC. Pengkalian
(sebesar 100x, 65x, atau 25x) dipakai pada perhitungan hadiah ini.
Bulan pertama: 30% dari hadiah harian VITE akan dikirimkan ke alamat yang sudah memilih Vitamin
Coin SBP. Hadiah VITE ini akan ditambah token VITC, dengan pengkalian sebesar 100%. Seseorang
yang memperoleh 1 VITE sebagai hadiah harian akan memperoleh tambahan sebesar 100 token
VITC.
Bulan kedua (mulai 15 Oktober 2021): 40% dari hadiah harian VITE akan dikirimkan kepada pemilih;
dan pengkalian sebesar 65x berupa VITC.
Bulan ketiga (mulai 15 November 2021): 45% dari hadiah harian VITE akan dikirimkan kepada pemilih;
dan pengkalian sebesar 25x berupa VITC.
Bulan keempat (mulai 15 Desember 2021): 50% dari hadiah harian VITE akan dikirimkan kepada
pemilih; beserta besaran pengkalian berupa VITC akan diinformasikan kemudian.

Komunitas
Vitamin Coin saat ini sedang menelusuri berbagai metode penyaluran: diberikan sebagai
hadiah untuk meningkatkan perilaku sehat, keikutsertaan pada kanal media sosial, dan akan
lebih banyak lagi. Saat ini, sebagian besar penyaluran dilaksanakan untuk komunitas yang
berada di server Discord dan akun Twitter. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kami, untuk
membangun dan membudayakan sesuatu yang memberikan nilai tambah pribadi pada
seluruh anggota komunitas. Contohnya, kita berinvestasi besar pada komunitas, bukan
hanya secara finansial, namun juga dengan waktu dan perjuangan. Dalam waktu yang
singkat, kita berhasil membangun ruang yang bersahabat dan dapat dinikmati seluruh
anggota

Faucet
Saat ini ada dua faucet (keran distribusi):
• kanal discord, untuk seluruh anggota komunitas discord
• website faucet, yang tersedia untuk umum

"Proof of Sweat"
Untuk memberikan dorongan pada seluruh anggota untuk melakukan gaya hidup sehat,
kami memperkenalkan ide "proof of sweat" (bukti sudah berkeringat) pada komunitas
Discord kita. Anggota komunitas akan diberikan hadiah berupa VITC setelah memberikan
bukti (berupa tangkapan layar) yang menunjukkan bahwa mereka sudah berolahraga
pada hari itu.
Tujuan utama dari "Proof of Sweat" adalah untuk mendorong anggota komunitas kami untuk
memulai dan menjalankan kebiasaan baru berupa aktifitas fisik, yang sangat penting untuk
kesehatan. Kami berharap dengan adanya dorongan positif ini, anggota Kami akan lebih
memahami pentingnya kesehatan mereka dan meningkatkan olahraga rutin mereka.

VITC "Lets Get Moving" App
Saat ini, secara mandiri kami sedang mengembangkan aplikasi yang dapat memberikan
imbalan secara otomatis bagi anggota yang melakukan olahraga. Imbalan yang diterima
nantinya akan tergantung dengan olahraga yang dilakukan anggota kami. Hal ini
memberikan dua manfaat. Pertama, akan meniadakan perlunya pemberian imbalan "proof
of sweat" secara manual. Kedua, akan memberikan imbalan yang lebih bagi anggota yang
melakukan lebih banyak olahraga (dibandingkan dengan imbalan yang sama sebesar 250
VITC bagi seluruh anggota yang mengikuti "proof of sweat").

RINGKASAN

• Vitamin Coin (VITC) adalah token pada jaringan VITE yang berfokus pada
kesehatan.

• Transaksi dengan VITC cepat dan tanpa biaya.
• VITC adalah Snapshot Block Producer (SBP) pada jaringan VITE. Memilih
Vitamin Coin SBP akan memperolah imbalan berupa VITE dan VITC.

• VITC pun akan menjadi Decentralized Autonomous Organization (DAO)
atau Organisasi Otonom Terdesentralisasi. Pemilik VITC memiliki
kesempatan untuk menjadi anggota DAO, dan memiliki besaran voting
sesuai dengan jumlah VITC yang dimilikinya. Anggota DAO juga akan
memperoleh imbalan untuk keikutsertaannya dalam pengaturan DAO.

• Kegiatan utama dan pengembangan VITC akan berfokus pada
komunitasnya. Kunjungi kami di Discord, Reddit, Telegram, dan Twitter.

