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TANDA HAK & KEBEBASAN UNIVERSAL 

Pendapatan dasar global tak bersyarat TRL / PBB 

Cara kerja. 

 

     TRL adalah Pendapatan Dasar Global Tak Bersyarat. 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, kita menggunakan data dari organisasi yang diakui secara universal serta 

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

memecahkan indikator. 

 

     Nilai TRL diindikasikan* dalam segitiga biru dengan digit putih besar (nilai ini digandakan pada garis 

terpisah dengan parameter universal jangka panjang (tahun lalu)). Jika negara Anda memiliki koefisien 

motivasi atau MTI, maka gunakan nilai yang dihitung dengan MTI (terletak di bawah nama negara) 

* Lihat pendapatan dasar Anda: https://trl-global.org/rate (versi-beta ditampilkan dalam format transisi 
(excel doc)) 
 

     Pendapatan dasar tak bersyarat dibayarkan dalam cryptocurrency TRL berdasarkan 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 resmi* di negara yang mendistribusi TRL. Penyertaan pendapatan warga dari TRL dalam data 

statistik pendapatan rata-rata bulanan adalah dilarang (40% diizinkan untuk mendapatkan nilai yang 

cukup tetapi untuk meminimalisasi gangguan makroekonomi pada ketiadaan data statistik) 

     Kemudian kita membagi nilai ini ke dalam lima parameter sejalan dengan penilaian ahli dan 

menempatkan masing-masing parameter dalam nilai persentase. 

     Sebagaimana pendapatan rata-rata diindikasikan dalam dolar, maka dalam tahap awal TRL akan 

menggunakan stablecoin (cryptocurrency yang terhubung ke mata uang) - 1 TRL = $1 

 
*Menurut (data dari) Eurostat, the International Labour Organisation, Organisasi untuk kerja sama ekonomi, pembangunan dan statistik 

nasional 

* Arti dari Kebebasan Pers dan GINI dihubungkan ke angka relatif, khususnya ke penilaian pemimpin. Dalam kasus PF - Ini adalah Norwegia 

(artinya adalah 7,63); GINI - Azerbaijan (artinya adalah 16,6) 

** Keterlibatan publik: untuk negara-negara anggota OECD - digunakan data dari OECD, untuk negara-negara di luar OECD - digunakan GALLUP 

index 

Misalnya:  

 
USA $3120 /// 40% = 1248_TRL 

1248 /// 5 parameter (1 parameter = 249,6) 

 
1) Indeks ketidakseimbangan gender: 0,922 (maksimum-1,000) atau [92,2%/100%] = 249,6$ /// 92,2% = 

$230,13 

http://www.trl-global.org/probono
https://trl-global.org/rate
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Info: Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa - Laporan Pembangunan Manusia 

2) Hak Asasi Manusia: 86 (maksimum-100) atau [86%/100%] = 249,6$ /// 86% = 214,66 

Info: Freedom House - Kebebasan di Dunia 2018 

3) Kebebasan Pers: 23,73 (maksimum-1) atau [№1_Norwegia: 7,63/32,15%) = 249,6$ /// 32,15% = 

$80,25 

Info: Reporters Without Borders - Indeks Kebebasan Pers Dunia 2018 

4) Kemiskinan/ketidaksetaraan: 41 (maksimum-1) atau [№1_Azerbaijan: 16,6/40,49%) = 249,6$ /// 

40,49% = $101,06 

Info: Bank Dunia - indeks GINI data kemiskinan 

5) Keterlibatan publik: 6,8 (maksimum-10) atau [68%/100%] = 249,6$ /// 68% = 169,73 

Info: Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) - Indeks Hidup yang Lebih Baik 

  
TOTAL: Pendapatan dasar TRL Amerika Serikat = 795,83* TRL 

Indeks TRL = 63,77% 

 
*di luar kehidupan TRL; implementasi dan sektor khusus [agama dan kesetaraan ras] 

 
     Pendapatan Dasar Global Tak Bersyarat menggunakan indeks unik dan algoritma yang disebut 

'implementasi TRL' dengan tujuan merefleksikan tingkatan realisasi sebenarnya dari komitmen 

internasional dan kewajiban di bidang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan serta untuk 

memberikan tingkat keamanan yang klebih tinggi bagi individu pada tingkat domestik.  

     'Implementasi TRL', berbeda dengan ITM, merupakan bagian paling penting dalam mekanisme sosial 

TRL, dan karenanya dapat menimbulkan penurunan TOTAL TRL negara.  

Saat ini kita sedang berusaha meningkatkan indeks TRL/paritas kekuasaan total 

 
 
 
 

Indeks Tabel Motivasi V1 (ITM) 

Indeks Tabel Motivasi V1 (ITM) adalah indeks tambahan yang juga meningkatkan TOTAL TRL. Tujuan 

utamanya adalah untuk mendorong negara-negara berpenghasilan rendah dengan kemajuan yang 

signifikan dalam perlindungan hak dan kebebasan. 

 

 

↓ 
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Ingatlah untuk memberitahu keluarga dan teman-teman Anda tentang TRL 

http://www.trl-global.org/probono

