
KONTEN TERBUKA UNTUK TERJEMAHAN /// www.trl-global.org/probono 

 

Diterjemahkan oleh rekan TRL Pro Bono    ///    Bagus Anugerah Yoga Pratomo                          

 

 

TANDA HAK & KEBEBASAN UNIVERSAL 

     TRL merupakan mekanisme sosial yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dengan tindakan 

langsung terhadap berbagai tantangan dalam bidang hak dan kebebasan di berbagai tempat di dunia. 

     Kami menciptakan teknologi pendapatan dasar sosial global sebagai mata rantai bagi PBB untuk 

digunakan sebagai instrumen fundamental bagi pertahanan hak-hak dan kebebasan di seluruh Dunia. 

Saat ini, proyek ini dibangun secara eksklusif dengan bantuan para relawan. 

  

1) TRL adalah Pendapatan Dasar Global Tak Bersyarat PBB 

     Program ini dibayarkan kepada setiap warga negara tanpa memperhatikan tingkat keuntungan atau 

pendapatan. Kepatuhan Anda pada hak dan kebebasan dalam negara Anda merupakan indikator yang 

berdampak pada jumlah pendapatan yang akan Anda terima di akhir bulan. 

     Pada tahap awal, kami menggunakan data dari organisasi-organisasi yang diakui secara universal* 

serta merupakan ahli dalam bidangnya. Setiap organisasi menyajikan informasi komprehensif untuk 

menguraikan indikator. 

*- Perserikatan Bangsa-Bangsa (departemen dan divisi) - Dewan Eropa - Human Rights Watch - Wartawan Tanpa Batas - Freedom House - 

International partnership for Human Rights - Amnesty International - Article 19 - OSCE ODIHR - International Federation for Human Rights - 

Front Line Defenders - UNICEF - OXFAM - Komite Internasional Palang Merah - International Crisis Group - the inter-American system for the 

protection of human rights - African Commission on Human and Peoples' Rights dan  African Court on Human and Peoples' Rights 

2) TRL adalah mekanisme global sosial bagi PBB 

    Misi kami adalah menciptakan instrumen global bagi PBB yang mana setiap orang akan dapat 

memahami nilai dari hak-hak dan kebebasan mereka, serta memacu mereka untuk menyebarkan 

pengaruh dari indikator penting tersebut ke negara dan desa mereka. TRL adalah mekanisme yang 

tersedia secara luas tanpa adanya pusat manajemen secara pribadi atau pusat pembuat keputusan. 

Proyek ini tidak memiliki pemilik atau sekelompok kecil orang yang membuat keputusan mewakili setiap 

orang. 

    

     Setiap orang akan mendapatkan pendapatan dasar atas ketertarikannya terhadap apa yang terjadi di 

sekitar Anda. Anda tidak akan lagi mengabaikan ketika seorang jurnalis disidang akibat menerbitkan 

cerita tentang pemerintah yang korup dalam surat kabar, atau ketika aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) 

dikejar akibat menolong tahanan politik, atau ketika seseorang menjadi subyek diskriminasi rasial atau 

agama, atau karena prinsip-prinsip yang mereka pegang. Tetapi jika Anda sendiri atau orang di dekat 

Anda termasuk ke dalam salah satu dari kelompok tersebut, anggota lain dari masyarakat sama sekali 

tidak akan mengabaikan Anda, karena masalah Anda akan menjadi masalah bersama dalam masyarakat. 

     Hal ini penting bagi negara-negara dengan tingkat hak-hak dan kebebasan yang rendah. Namun, kita 

hidup di satu planet dan karena itu, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan adalah akar dari 

migrasi dan terorisme yang tidak terkendali. Hal tersebut menyebabkan fenomena populisme politik 

mulai berkembang di negara-negara maju. 

     Kami telah mengumpulkan daftar daerah yang secara positif dipengaruhi oleh pendapatan dasar 

universal sosial, dan kami tidak dapat memastikan jika ada orang yang akan mengidentifikasi diri dengan 

kepentingannya dalam daftar ini. Ini adalah cerita mengenai orang-orang dari beragam latar belakang 

profesi, negara dan benua, semua agama dan warna kulit... daftar ini tidak berujung dan segala sesuatu 
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ada di dalamnya. Dan Anda juga adalah bagian dari cerita ini; juga anak-anak, teman-teman, keluarga, 

dan siapa pun yang dekat dengan Anda (www.trl-global.org/metagraphic)  

Sumber informasi tidak hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Hal ini untuk membantu menyebarkan 

TRL/PBB dan ide di balik itu ke seluruh dunia (lihat bahasa Anda www.trl-global.org/lang) 

 

Tanda Perdamaian akan didistribusikan dengan bebas biaya dan akan diberikan kepada setiap orang 

dewasa warga Bumi. 

     Pendapatan dasar tak bersyarat dalam cryptocurrency TRL didasarkan pada pendapatan rata-rata 

bulanan (bersih) serta tingkat hak dan kebebasan. Akrual (jika tidak, maka harga tetap akan berubah) 

dari cryptocurrency TRL diproduksi atas dasar nilai berikut: 40% dari pendapatan rata-rata bulanan di 

negara yang mendistribusi TRL. Penyertaan pendapatan warga negara dari TRL dalam data statistik 

pendapatan rata-rata bulanan adalah dilarang. 

     2020 - TRL akan diperiksa dan diakui oleh PBB sebagai instrumen fundamental untuk pertahanan hak 

dan kebebasan di seluruh dunia. 

 

     Salah satu pesan dasar proyek ini adalah rasa kemanusiaan, yang ada dalam setiap diri kita. 

     Ternyata, masalah hak dan kebebasan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia modern, kita 

sekarang memiliki mobil yang tidak memerlukan sopir, insinyur dan ilmuwan yang secara aktif 

mengembangkan kecerdasan buatan - tetapi hingga sekarang, sebagian besar dunia terletak dalam 'zona 

hitam' dalam hal fondasi dasar hak dan kebebasan. Hal ini juga merupakan zona ketidakseimbangan 

yang besar, yang membawa ancaman bagi kita semua dan pembangunan peradaban. 

     Mari katakan pada orang-orang yang berbicara bahasa Anda, bahwa segalanya akan berubah segera 

dan setiap orang di Bumi akan ikut ambil bagian.  

Temukan pendapatan dasar negara Anda:www.trl-global.org/rate 

Bagaimana cara kerjanya:https://trl-global.org/30 

Temukan bahasa Anda: www.trl-global.org/lang 

 

 

     Kami secara aktif merumuskan daftar penasihat untuk disertakan dalam struktur Aliansi TRL. 

     Jika kepentingan penelitian Anda selaras dengan satu atau lebih dari poin Aliansi TRL, Anda dapat 

menulis kepada Tim TRL untuk meminta diikutsertakan dalam daftar awal penasehat Asosiasi dan 

Komunitas TRL (Humanisme; Hak & Kebebasan; Ekonomi), menyatakan jenis kerja sama yang Anda 

inginkan.  

     Kami akan menghubungi baik begitu pembangunan algoritma Tanda Perdamaian dimulai, atau begitu 

program pembiayaan untuk area-area konkret untuk penelitian lebih lanjut dibuka. Permohonan tidak 

tergantung pada negara tempat tinggal, kewarganegaraan dan pengetahuan bahasa asing (kami 

memiliki komunitas penerjemah TRL Pro Bono). 

Aliansi TRL (pilih garis aktif) - http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf   

Formulir: http://bit.ly/advisors_form (google form) 
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