Panduan Wallet
Aset Digital di Stellar Blockchain

website www.kebi.co.id
https://agritek.id/aktivasi

Disclaimer
Agritek bukan bank, wallet, exchange atau blockchain platform. Agritek adalah developer
token secara profesional di stellar blockchain. Agritek juga merupakan anchor servis
terhadap aset digital yang memiliki underlaying di stellar blockchain.

Pendahuluan

Wallet merupakan tempat untuk menyimpan aset digital. Untuk keamanan dan
desentralisasi maka Agritek tidak menciptakan wallet sendiri. Agritek memilih
LOBSTR — Simple and Secure Stellar Wallet, sebagi wallet rujukan kami. LOBSTR
adalah wallet yang Sederhana, lancar, dan aman. LOBSTR adalah platform
terkemuka untuk mengelola Stellar Lumens dan aset lain yang diterbitkan di
jaringan Stellar. LOBSTR adalah salah satu solusi paling populer dan terpercaya
untuk Stellar. LOBSTR tersedia sebagai aplikasi web, Android, dan iOS.
Temukan token baru, tahan, kirim, dan tukar aset apa pun, lacak harga, dan
ikuti perkembangan pasar, semuanya dalam satu aplikasi sederhana dan aman.
Dompet LOBSTR dirancang agar dapat diakses secara intuitif untuk setiap
pengguna. Antarmuka yang sederhana memudahkan semua orang untuk
bergabung. Membuat akun baru hanya dalam hitungan menit. Panduan ini
dibuat untuk mempermudah pengguna wallet di LOBSTR.

Pendaftaran

Pendaftaran LOBSTR wallet gratis tidak dipungut biaya. Namun wallet anda
belum aktif sehingga wallet tidak bisa menambahkan, menerima dan
mengirimkan aset digital. Agritek akan membantu mengaktifkan wallet Anda,
setelah Anda berhasil mendaftarkan wallet Anda di LOBSTR. Panduan aktivasi
wallet akan diberikan di akhir dokumen ini.

1. Install. Langkah pertama dalam membuat wallet adalah Anda
mendownload dan install aplikasi LOBSTR di perangkat Anda. Silahkan
Pilih sesuai dengan perangkat yang Anda miliki:

Tampilan LOBSTR di Play Store dan App Store

1. Setelah berhasil melakukan install silahkan klik tombol “Create Account”.

1. Setelah muncul form pendaftaran ketik email aktif Anda. Pastikan Anda
memiliki akun email aktif yang sering dipakai dan memiliki keamanan
akun yang kuat.

1. Buat password Anda terdiri dari karakter antara 8 hingga 32 digit.
Pastikan passsword terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan
karakter unik seperti ? # @. Contoh password yang baik adalah
INIPASSword@2021#
Setelah mengisi password ketikkan ulang di kolom confirm your
passsword dan kemudian klik Create Account.

Setelah itu akan muncul jendela pop up seperti dibawah ini.

1. Anda sudah berhasil mendaftarkan akun di LOBSTR. Sekarang Anda
tinggal membuka email Anda dan klik link aktivasi yang dikirim oleh
LOBSTR. Klik Verifi Email.

1. Selamat Anda sudah berhasil membuat akun di LOBSTR. Selanjutnya
kolik Done.

Pembuatan Alamat Wallet

Setelah Anda membuat akun LOBSTR sekarang saatnya untuk membuat
alamat walet stellar. Alamat ini yang nantinya digunakan untuk
menerima dan mengirimkan aset digital. Semua transaksi dapat dilihat
secara publik di jaringan stellar. Berikut ini adalah langkah membuat
alamat wallet:
1. Login Ke LOBSTR
Setelah Anda selesai konfirmasi email maka Anda dapat melakukan
login menggunakan alamat email dan password Anda.

1. Membuat Wallet Stellar
Setelah berhasil login maka Anda membuat wallet Stellar yang baru
dengan klik tombol “Create Stellar Wallet”.

1. Penting! Simpan Recovery Phrase

Pastikan Anda sudah menyalin, mencatat atau menyimpan recovery phrase di
tempat yang aman. Hanya Anda yang mengetahui recovery phrase ini. Pihak
Agritek dan LOBST tidak menyimpan recovery phrase ini. Jika Anda sudah
mencatatnya silahkan klik Continue.

1. Verifikasi Recovery Phrase
Langkah ini dimaksudkan untuk mengecek apakan pengguna sudah
benar-benar mencatat recovery phrase. Klik kata demi kata sesuai
urutan recovery phrase yang Anda catat.

1. Membuat Federation Address
Langkah ini adalah untuk membuat alamat wallet Anda menjadi
mudah diingat. Secara default alamat stellarwallet sangat panjang.
Federation address membuat alamat stellar menjadi ringkas misalnya
agritek*lobstr.co

Silahkan pilih nama unik yang berkaitan dengan nama Anda sebagai
federation address misal agritek. Setelah Anda input nama tersebut
klik tombol set federation adress. Jika gagal berarti nama tersebut
sudah dipakai dan Anda harus memilih nama yang lain. Jika berhasil
maka Anda akan masuk ke user Dasboard.

Aktivasi Wallet
Pendaftaran LOBSTR wallet gratis tidak dipungut biaya. Namun wallet anda
belum aktif sehingga wallet tidak dapat menerima dan mengirimkan aset.
Berikut ini langkah untuk melakukan Aktivasi wallet.
1. Silahkan
kunjungi
website
www.kebi.co.id
atau
https://agritek.id/aktivasi
2. Anda mengisi data wallet Anda di formulir dengan lengkap
3. Membayar biaya aktivasi member koperasi Rp. 10.000, bukan member
Rp 50.000
4. Agritek akan mengirimkan sejumlah Stellar Lumen (XLM) supaya akun
Anda aktif.
5. Agritek juga akan mengirimkan DUST token setelah mendapat
conformasi pembayaran dari Admin koperasi KEBI
6. Mendapatkan token AGRI senilai 100 token, yang merupakan bonus
aktivasi, AGRI token adalah token utilitas untuk platform Agritek.
7. Anda akan menerima pemberitahuan via email ketika menerima aset
digital.

Menambahkan Aset Digital
Salah satu kelebihan stellar blockchain adalah hanya aset yang diizinkan yang
dapat di kirim ke wallet Anda. Berikut langkah untuk menambahkan aset
digital. Misal Anda ingin menerima AGRI Token maka Anda harus
menambahkan AGRI Token kedalam wallet Anda.
1. Silahkan buka Aplikasi LOBSTR. Klik menu (garis tiga di pojok kiri atas).
2. Klik Menu Asset.

1. Klik Tombol Add Asset di bagian bawah.
2. Ketik agritek.id di kolom “search assets by code or home domain”.
Stelah muncul aset yang di issue oleh Agritek Anda pilih aset yang
ingin ditambahkan ke wallet. Misal Anda memilih AGRI (Agritek
Token) maka klik Add. Maka secara otomatis wallet akan
menambahkan aset digital ke wallet Anda. Jika Anda akan
menambahkan DUST (Dust Token) silahkan klik add dan wallet akan
secara otomatis menambah aset tersebut. Setelah Anda
menambahkan aset tersebut ke dalam wallet maka Anda dapat
menerima aset tersebut jika ada orang lain yang mengirim aset
tersebut.

Menerima Aset Digital
Berikut ini adalah cara menerima aset digital, yaitu:
1. Klik tombol menu di home (garis tiga pojok kiri atas)
2. Klik tombol Receive

1. Klik Tab Stellar Address. Anda dapat copy atau share stellar address
Anda.

1. Selain itu Anda juga dapat klik tab Federation. Anda dapat copy atau
share federation address Anda. Orang lain dapat mengirim aset ke
federation address Anda.

