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YAYASAN TRL GLOBAL 

 

HUMANISME 

MENGURANGI KETIMPANGAN GLOBAL 

     Kekayaan bersih dari 2.4723 milyarder di seluruh dunia adalah lebih dari $7,7 trilyun, setara dengan 

PDB  empat perlima negara-negara di dunia pada tahun 2015. Dalam buku yang berjudul The Spirit 

Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger karangan Richard Wilkinson dan Kate Pickett, 

diketahui bahwa ketimpangan menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan serta konflik nasional dan 

agama. Oleh sebab itu usaha mengurangi ketimpangan di seluruh dunia menjadi perhatian kita semua, 

tanpa memandang status sosial atau status ekonomi. 

TRL memberikan solusi yang terperinci untuk masalah ini  

PENANGANAN MIGRASI  

     Masalah migrasi dan pengungsi semakin memprihatinkan terutama di Uni Eropa beberapa tahun 

belakangan ini. Hal ini terjadi terutama karena perang dan kemiskinan , yang bersumber dari kurangnya 

lembaga demokrasi yang berakibat pada kurangnya hak dan kebebasan.  

     TRL menyusun persyaratan bagi terbentuknya lembaga seperti itu, dan juga memastikan pendapatan 

yang sama bagi semua orang yang sudah memiliki kewarganegaraan selama lebih dari 20 tahun. 

HAK UNTUK BERAGAMA, PERSAMAAN GENDER DAN RAS    

Suatu cara untuk memastikan adanya tanggung jawab bersama, yang biasanya tidak ada dalam suatu 

negara. TRL membentuk sistem berkelanjutan di mana setiap orang berperan, yang artinya semua orang 

mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan hal nyata,  bukan hanya teori 

 PENDANAAN UNTUK OBAT-OBATAN  

    Mata uang kripto dari TRL bisa dipakai untuk membayar pelayanan kesehatan karena adanya program 

Kemitraan TRL, dimana badan kesehatan resmi seluruh dunia akan ikut bergabung.  

BERJUANG MELAWAN KEMISKINAN  

  Gaji rata-rata di 35 negara dengan tingkat gaji tertinggi rata-rata (sekitar 700 juta orang dewasa) adalah 

$2.408, sedangkan gaji di 99 negara dengan tingkat gaji terendah rata-rata hanya sekitar $170. Setelah 

TRL digunakan, negara yang berpendapatan rendah dan lambat dalam hal Hak dan Kebebasan akan 

menerima kucuran dana dari Dana Lokal TRL mencapai $445*700 juta = $311 milyar. Lebih dari $225 

milyar akan disalurkan untuk program kemanusiaan dan pembangunan hal-hal pokok dalam kehidupan 

abad ke-21.  Hal ini akan mempengaruhi kehidupan dua milyar lebih orang secara langsung, dan 

mempengaruhi kita secara tidak langsung. 

TERORISME LAHIR DARI KEMISKINAN DAN RENDAHNYA PENDIDIKAN  

     Kemiskinan dan kurangnya pendidikan yang berkualitas selalu menjadi kunci utama penyebab 

tingginya terorisme.  

Salah satu tujuan TRL adalah mengatasi masalah ketimpangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi 

serta kegagalan beberapa negara dalam mencapai pembangunan yang stabil, dengan tujuan utamanya 

yaitu menjamin keamanan secara global.  
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DUNIA YANG RAMAH BAGI ANAK  

Dunia dimana mekanisme sosial secara keseluruhan berfungsi untuk melindungi hak milik pribadi dan 

masing-masing orang, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara kritis, termasuk kepada negara, 

tidak digolongkan sebagai tindak kejahatan.   

 

PENDANAAN UNTK PENDIDIKAN  

     Mata uang kripto TRL bisa digunakan untuk membayar pelayanan pendidikan karena adanya program 

Kemitraan TRL, dimana lembaga pendidikan resmi seluruh dunia akan ikut bergabung.  

 

HAK DAN KEBEBASAN  

HAK ASASI MANUSIA  

     TRL adalah mekanisme sosial yang terdesantralisasi yang mendorong tindakan nyata mengatasi 

masalah yang dihadapi dunia dalam hal Hak dan Kebebasan.  

 

IMPLEMENTASI  

     Faktor yang berefek negatif paling besar pada tingkat TRL suatu negara adalah penilaian kemiskinan 

yang diberikan lembaga advokasi global dan ketidakmampuan untuk mengikuti keputusan pengadilan 

internasional.  

MEKANISME ANTIREPRESIF  

     Dengan adanya TRL maka kejadian seperti Holokaus atau penindasan masal pada awal berdirinya 

USSR, di mana puluhan juta orang meninggal, tidak akan terjadi lagi.  

PERLINDUNGAN TERHADAP JURNALIS DAN AKTIVIS  

     TRL memberikan perlindungan sosial kepada jurnalis dan aktivis yang menyelidiki kejadian 

pelanggaran hak asasi manusia, bahkan di daerah dengan pemimpin yang sangat berkuasa, yang 

biasanya terjadi pada negara yang hak dan kebebasannya dibatasi.  

PENDANAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  

   Salah satu hal yang mempengaruhi cara kerja algoritma TRL adalah media yang independen dan 

organisasi nirlaba. Yayasan TRL Global akan menyediakan anggaran tertentu untuk memastikan 

berjalannya organisasi seperti ini di seluruh dunia.   

PARTISIPASI SIPIL  

   TRL akan menguji gagasan bahwa hak asasi manusia adalah hal yang penting bagi aktivis, atau 

merupakan kewenangan negara. Cara kerja TRL mendorong tindakan aktif dari setiap individu dan 

membuat hak asasi manusia menjadi hal yang membutuhkan partisipasi orang banyak.  
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ILMU EKONOMI  

INVESTASI BERDAMPAK/SOSIAL 

   Berinvestasi pada tahap awal TRL membuka kesempatan bagi keuangan Anda bisa berjalan secara 

global dengan tujuan mencapai pembangunan yang stabil.                             

Ini benar-benar filantropis, untuk kesejahteraan umat manusia.  

4,5 MILYAR ORANG DALAM SISTEM  

     Jumlah pengguna TRL adalah jumlah orang dewasa yang mendiami Bumi. 

PENDAPATAN DASAR SECARA GLOBAL YANG TAK BERSYARAT  

     TRL adalah mekanisme dasar dalam hubungan kerjasama antara warga negara dengan pemerintah 

dalam suatu perekonomian yang melibatkan kecerdasan artifisial dan pendapatan dasar universal.  

PEREKONOMIAN 4.0 ECONOMY 4.0 

     Sebagai bagian dari revolusi industri keempat, TRL meningkatkan transparansi ekonomi dan 

membuat ekonomi lebih mudah diprediksi. Sistem ini menghilangkan masalah dalam kelas-kelas 

masyarakat dan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan politik, membuat dunia yang baru.  

UANG PUBLIK  

Uang Perdamaian adalah produk nyata berbasis teknologi yang dipakai untuk pembiayaan publik serta 

kesempatan peningkatan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.  

Uang Perdamaian diharapkan dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi negara tertinggal untuk 

memperbaiki tingkat hak asasi dan kebebasan.  

BLOCKCHAIN & KRIPTO  

    TRL berbentuk blockchain, artinya semua kerjanya akan transparan dan diawasi secara maksimal.  

    Uang Perdamaian akan dikembangkan secara bertahap, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan 

mata uang kripto secara internasional yang menjadi alat pembayaran bagi semua negara di dunia dan 

alat bagi PBB untuk mengukur Hak Asasi dan Kebebasan. 
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