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1. TENTANG KAMI
Salmonation kontrak pintar di buat dalam jaringan Binance smart chain 
dan di kelola oleh team profesional di bidang teknologi dan blockchain 
serta ahli di bisnis kripto aset, Binance Smart chain adalah Langkah awal 
kami untuk melangkah lebih jauh untuk masuk ke tahap dunia blockchain 
berbasis kontrak pintar.

Salmon chain adalah bagian tujuan pengembangan lebih luas untuk 
mengjangkau pasar lokal mau pun international dengan teknolologi 
yang kompetibel dengan Ethereum virtual machine, kami memiliki 
keyakinan besar bahwa kami bisa menjadi wadah perkumpulan Token 
lokal yang akan hadir dalam jaringan Salmon chain di masa depan.

Teknologi yang kami gunakan adalah teknologi yang sama seperti 
yang dikembang oleh Ethereum , alasan yang sangat kuat untuk kami 
mengembangkan teknologi ini karena Algorithma yang sangat kompetibel 
dan ramah akan lingkungan, serta telah digunakan oleh beberapa perusahaan 
terkemuka di dunia.

Dengan hadir nya salmon chain Indonesia kami yakin bahwa kami bisa 
menjadi bagian besar dalam teknologi blockchain dan siap ber saing dengan 
developer manca negara.

https://salmonchain.com
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Latar Belakang 
Mata Uang Kripto
Penggunaan mata uang kripto pertama kali tercatat pada tahun 2009 
yaitu mata uang yang dikenal dengan nama Bitcoin. Mata uang 
tersebut ditemukan oleh seseorang atau sekelompok yang 
menggunakan nama samaran “Satoshi Nakamoto” dalam publikasi 
yang berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang digunakan 
sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan 
dan diperdagangkan melalui proses kriptografi. Kebanyakan 
dari mata uang kripto tersebut bersifat desentralisasi dalam 
jaringan berbasis computer dan berdasarkan pada teknologi 
peer-to-peer dan kriptografi open source yang tidak bergantung 
pada otoritas pusat seperti bank pusat atau institusi administratif lainnya.

Sifat terdesentralisasi dari mata uang kripto ini lah yang mengartikan 
bahwa mata uang tersebut beredar sepenuhnya tergantung kepada 
pasar dan tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengaturnya. 
Peredaran dan kemunculan mata uang  kripto yang sangat pesat 
di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi 
perekonomian dunia.
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SALMON NATION

Visi

Jasa Konsultan dan Penasihat Tokenomik Kripto
Salmon Nation memberikan jasa konsultan dan penasihat kepada 
para pedagang / Pengembang di Indonesia awalnya, untuk 
menciptakan sebuah keharmonisan tokenomik  dalam sebuah project 
yang dijalankan guna mencapai keberhasilan proyek. Secara tidak 
langsung akan menciptakan sebuah standarisasi tokenomik yang 
tepat untuk sebuah proyek yang dijalankan.

Visi kami adalah mewujudkan Blockchain yang berbasis 
Kontrak pintar di Indonesia Menciptakan ekosistem yang baik, 
berkeseinambungan, dan bermanfaat baik bagi masyarakat.

Misi
Menciptakan wadah untuk ekosistem yang baik Menciptakan 
developer yang berkompeten & kredibel dalam menjalankan 
proyeknya.Mengembangkan komunitas yang baik dalam ekosistem.

Disini lah peluang pasar bagi SALMON NATION. Sehingga 
terciptanya Penawaran Jasa Konsultan dan Penasehat tokenomik 
bagi para pelaku Kripto.
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2. Salmon Chain
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Pengantar
Salmon Chain di bangun bentuk dari sebuah upaya untuk mendukung 
Developer Lokal  INDONESIA agar bisa membangun proyek mereka , 
salmon chain sebagai wadah untuk mendukung perkembangan token 
yang ada di Indonesia , dengan hadir nya salmon chain sebagai 
solusi agar developer lokal bisa mengembangkan proyek mereka 
yang lebih efisien serta ramah akan lingkungan.

Fokus keseluruhan di luar serangkaian inovasi tertentu adalah 
untuk menyediakan ekosistem yang lebih seimbang dan 
berkelanjutan yang lebih baik sehingga dapat mendongkrak 
perkembangan token nasional untuk masuk ke pasar global.

Salmon Chain adalah blockchain yang terdesentralisasi dan 
berbasis Kontrak pintar yang kompetibel EVM 
“Ethereum virtual machine” yang di kembangkan oleh team 
developer dalam negeri.

Dengan hadir nya salmon chain sebagai blockchain lokal buatan 
Indonesia yang menunjukan bahwa kemampuan Sumber daya 
manusia dalam negeri di bidang teknologi dapat di setara kan 
Blockchain Standar International.

https://salmonchain.com
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Apa itu Blockchain?
Pengertian dari Blokchain itu sendiri adalah sebuah rangkaian 
catatan data yang dikelola oleh sebuah sisem komputer, dimana 
di dalamnya tidak dimiliki oleh entitas apapun.

Salmon Chain merupakan blockchain yang mengelola data 
transaksi berbasis data, dimana memiliki sifat P2P (Peer to Peer) 
yang dapat membuat komputer dalam jaringan memeriksa dan 
memastikan informasi atau data dalam blok adalah transaksi 
yang valid. Proses ini adalah proses terdesentralisasi yang terjadi 
di antara berbagai node jaringan. Setelah menerima informasi baru, 
hash kriptografi akan mengambil data tersebut dan mengubahnya 
menjadi sebuah rangkaian kode unik (compact string). Lalu, setelah 
transaksi diverifikasi dan dianggap valid, data tersebut ditambahkan 
ke satu blok baru.

Kontrak Pintar
Kontrak pintar itu sendiri adalah perjanjian antara dua pihak dalam 
bentuk kode komputerisasi. Kontrak pintar berjalan di jaringan 
blockchain, sehingga mereka disimpan di database publik dan tidak 
dapat diubah.

https://salmonchain.com
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Transaksi yang terjadi dalam kontrak pintar diproses oleh blockchain, 
yang berarti kontrak pintar dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak 
ketiga (bank, pemerintah, broker, dll). Dan dengan kontrak pintar 
tokenisasi ini dapat memudahkan transfer dana secara otomatis antar 
pihak, transfer antar pihak ini bisa dilakukan jika sudah memenuhi 
beberapa kriteria yang telah ditentukan dari kontrak pintar yang ada.

Di dalam jaringan Salmon chain setiap developer dapat membuat 
kontrak pintar token atau kontrak pintar  lainnya yang kompetibel 
dengan EVM “ethereum virtual machine”.

Ekosistem
Ekosistem adalah kelanjutan dari pengembangan yang akan hadir 
dalam jaringan Salmon chain dari berbagai Sektor bisnis seperti : 
Token , Defi , Dapp’s dan lain – lain yang dibangun dibawah 
jaringan blockchain.

Berbeda dengan koin, token biasanya mewakili jenis utilitas atau 
aset tertentu, atau terkadang keduanya.

Token biasanya dikeluarkan pada blockchain pihak ketiga yang 
ada seperti Blockchain Ethereum contohnya adalah token dengan 
standar ERC-20. Berbeda dengan koin, token adalah unit nilai 
yang dapat ditransfer yang dirilis di dalam blockchain, bukan 
cryptocurrency seperti Bitcoin

A. Token

https://salmonchain.com
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Decentralized Finance atau yang disingkat dengan DeFi 
adalah ekosistem aplikasi keuangan berbasis Blockchain 
yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank atau 
institusi keuangan lainnya. 

Token juga memiliki nilai pasar, namun secara teknis, token 
bukanlah mata uang. Yang dimaksud dengan cryptocurrency 
adalah sebutan yang digunakan oleh komunitas karena fungsi 
crypto sebagai biaya transaksi antara crypto lainnya dalam 
sebuah jaringan blockchain. Untuk di Indonesia disebut sebagai 
cryptoasset.

B. DeFi ( Keuangan terdesentralisasi )

Dapp’s adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan 
sebuah transaksi Aset crypto. DApps itu sendiri adalah singkatan 
dari Decentralized Applications, DApps secara harafiah bisa 
diartikan sebagai aplikasi yang terdesentralisasi. Dapps 
merupakan sebuah program atau aplikasi digital yang aktif 
dan bekerja di blockchain atau jaringan komputer P2P dan
 tidak memiliki middleman atau intermediary sehingga 
pengguna bisa melakukan transaksi aset Crypto secara 
langsung tanpa perantara terpusat.

C. DApp’s ( Aplikasi terdesentralisasi )

https://salmonchain.com
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NFT (Non-Fungible Token) 
Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan

Non-Fungible Token atau biasa yang sering disebut dengan NFT 
ini sedang berkembang pesat pada saat ini dengan transaksi terbesar 
sebagai Collectible. NFT digunakan sebagai bukti kepemilikan 
barang seperti : Karya seni, klip Video, Musik dan lainnya yang 
muncul dalam format digital (JPEG, PNG, GIF) yang dapat dibeli 
dengan kripto.

Di jaringan SalmonChain developer juga bisa meng-implementasikan 
proyek mereka ke dalam jaringan Salmonchain dan membangun 
proyek NFT , menggunakan kontrak pintar yang kompetibel 
dengan EVM.

3. TOKENOMIK TOKEN 
DAN EKONOMIK
Token Mata uang kripto adalah penyimpan nilai aset, dan aset apa yang 
diwakili sangat bervariasi berdasarkan blockchain. Sistem ekonomi sendiri 
adalah dapat menciptakan kesejahteraan yang besar serta merata. Berdasarkan 
pernyataan para ahli,Pengertian ekonomi yaitu ilmu pengelolaan sumber daya. 
Kebutuhan untuk dapat menyejahterakan baik individu, masyarakat dan negara 
yang nantinya akan memunculkan tiga prinsip ekonomi yaitu produksi, 
distribusi dan konsumsi. 

https://salmonchain.com
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Tokenomik

Kolam Likuiditas

Likuiditas di Pancakeswap V2
250BNB : 50,000,000 $SUI50 %

Ekosistem & Kerjasama

Keuangan terdesentralisasi
Pertukaran terdesentralisasi20 %
Aplikasi terdesentralisasi
NFT  Marketplace
LaunchedPAD
Game & Metaverse
Dompet Web3
Dan lain-lain

Pemasaran & 
Pengembangan

Perwakilan komunitas
Membangun komunitas10 %
Branding di media social
Branding di media online
Listing ke Exchangers
Dan lain-lain

Foundation

Blockchain Mainnet
Riset teknologi10 % Sumber daya manusia
Riset market
Riset web3 di era teknologi 4.0
Dan lain-lain

Cadangan
10 %

https://salmonchain.com



4. INFORMASI SALMONATION 
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Informasi token
Nama Token  : Salmonation
Jaringan  : Binance Smart Chain ( BSC )
Simbol token  : $SUI
Maks Suplay  : 100,000,000 $SUI
Desimal  : 9
Refleksi Pajak : 9%  | 3% Pengembangan 

3% Pemasaran | 3% Kerjasama

Informasi Koin
Nama Koin   : Salmonation
Jaringan  : Salmon Chain
Simbol  : $SUI
Maks Suplay  : 100,000,000 $SUI
Desimal  : 18

Informasi, Harga & Pasokan
Suplay awal  : 50,000,000 $SUI
Likuiditas  : 250 BNB
Harga awal BNB : 0.000005 BNB / $SUI

Di kunci  : 6 Bulan
estimasi ( $0.0019 / $SUI )

https://salmonchain.com
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Informasi Blockchain
Konsensus  : HPOS 
Validator  : 21
Performa  : TPS +5000 “ Interval Blok Rata-rata 3 detik
Biaya transaksi : 1 Gwei
kompetibel  : EVM “Ethereum Virtual Machine”
antar rantai  : Didukung
Kontrak token : Didukung
Kontrak pintar : Didukung 
Tipe kontrak pintar : SRC20 & SRC721
Model Ekonomi : Transaksi Token dan Kontrak pintar 
    Menggunakan $SUI sebagai biaya

5. Peta Jalan
Kuartal 1

Pre peluncuran pemasaran
Membuat kontrak pintar  BEP20
Website di luncurkan
Whitepaper & peta jalan diluncurkan
Listing di Pancakeswap V2
AMA
UI / UX
Blockchain & Penjelajah testnet diluncurkan
Sumber terbuka di Github

https://salmonchain.com
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Kuartal 2

Audit Kontrak pintar
Daftarkan nama token & Logo ke Dapp’s 
Daftarkan ke  CoinmarketCAP & Coingecko
Kontrak pintar token SRC20 Test dijaringan testnet

Yang akan kami lakukan?

Pengantar Komunitas & Publik

Pengetahuan Proyek
Cara membuat token dijaringan Salmon chain
Jenis Bahasa Program yang digunakan di jaringan
Pengenalan kontrak pintar
Manfaat blockchain untuk komunitas & aktivitas ekonomi lainnya

Kerjasama

Kerjasama B2B untuk teknologi & Pengembangan ekosistem blockchain
Memulai implementasi blockchain pada sistem pemerintah
MEMBANGUN Kripto Komunitas di INDONESIA

Salmonchain Testnet

Membangun Proyek Utama di Jaringan

DEX – Pertukaran terdesentralisasi
Aplikasi terdesentralisasi Dapp’s & Dompet Web3

Pegembangan Berbasis Kemitraan

https://salmonchain.com
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DEFI – Keuangan terdesentralisasi
Launchedpad
NFT Marketplace
Game & Metaverse
Stabil SWAP
Komunitas

Kuartal 3

Blockchain 
Pemasaran
Pengembangan
Listing koin
Riset & pengembangan
Sumber daya manusia
Kerjasama

Perencanaan Keuangan Untuk Mainnet

Kuartal 4

Menyelesaikan Kemitraan
Menyelesaikan pengembangan proyek utama
Menyelesaikan Pemasaran & Promosi
Mencapai rencana keuangan masa depan
Pengumuman Peta jalan baru

Peluncuran Mainnet Salmon chain

https://salmonchain.com



Informasi Media Social

thesalmonation

salmonation
salmonationchannel

salmonationofficial

https://m.youtube.com/
channel/UCzFET6Ivgmfh3kYkYIl40ng 
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