Masa depan yang makmur, karbon rendah
untuk semua
Selamat datang di Global Calculator. Halaman ini memuat informasi mengenai proyek dalam
[Bahasa Indonesia].

Tautan cepat
Perangkat Global Calculator dalam [Bahasa Indonesia]
Laporan: Kehidupan makmur bagi dunia pada tahun 2050: wawasan dari Global Calculator
Metrik sektor untuk jalur 2°C
Video: Kehidupan makmur bagi dunia pada tahun 2050: wawasan dari Global Calculator
[tersedia teks dalam Bahasa Indonesia].
Video: Bagaimana menggunakan Global Calculator [tersedia teks dalam Bahasa Indonesia]

Pendahuluan
Global Calculator merupakan model sumber terbuka dari energi, sistem lahan dan pangan dunia
pada periode menuju 2050. Dengan perangkat interaktif ini, Anda dapat mengeksplorasi semua
opsi emisi gas rumah kaca yang harus dikurangi dunia dengan mengubah teknologi, bahan bakar,
penggunaan lahan dan gaya hidup kita. Ditujukan untuk perusahaan, amal, pembuat kampanye,
orang di pemerintahan, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik memahami apa tampilan dunia
karbon rendah pada periode menuju 2050.
Anda dapat mengakses perangkat Global Calculator [bahasa Indonesia] di sini: [tautan]

Masa depan yang makmur untuk semua orang
Model menunjukkan bahwa memungkinkan bagi semua orang di dunia untuk makan dengan baik,
bepergian lebih banyak dan tinggal di rumah yang lebih nyaman, sementara di saat bersamaan,
mencapai komitmen internasional menuju kesempatan 50% untuk membatasi kenaikan suhu di
bawah 2°C. Namun, untuk melakukannya, kita perlu mengubah teknologi dan bahan bakar yang
digunakan, dan menggunakan lahan kita dengan lebih cerdas.
Untuk mengetahui lebih lanjut, harap mengunduh laporan kami berjudul Kehidupan makmur bagi
dunia pada tahun 2050: wawasan dari Global Calculator (Prosperous living for the world in 2050:
insights from the Global Calculator). Atau Anda bisa menonton video kami [hyperlink], yang
memiliki teks dalam [Bahasa Indonesia].

Bagaimana menggunakan Global Calculator
Kami telah membuat satu video yang menjelaskan bagaimana menggunakan perangkat ini. Teks
tersedia dalam [Bahasa Indonesia].
Perangkat Global Calculator daring dikendalikan menggunakan serangkaian tuas yang mewakili
perubahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya dari
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sekarang hingga 2050. Untuk setiap tuas, Anda dapat memilih tingkatan upaya yang berbeda - hal
ini berkisar mulai dari tingkat 1 (upaya minimal untuk mengatasi perubahan iklim), hingga tingkat 4
(upaya luar biasa ambisius). Rentang tingkat 1 hingga 4 mencerminkan pandangan lebih dari 150
pakar yang kami ajak berkonsultasi selama menyusun model ini.
Begitu pula dengan membangun jalur Anda menggunakan tuas ini, Anda juga dapat menggali jalur
dari sejumlah organisasi dan perusahaan, termasuk Shell dan Friends of the Earth.

Siapa pengembang perangkat
Global Calculator sepenuhnya merupakan sumber terbuka dan telah dibangun oleh para pakar
dari sejumlah organisasi di seluruh dunia, termasuk Departemen Energi dan Perubahan Iklim UK,
Climate-KIC, Badan Energi Internasional, Lembaga Riset Energi (Tiongkok), Lembaga Riset Dunia,
Ernst & Young, Imperial College London, London School of Economics, Potsdam Institute, Climact,
Climate Media Factory, Riset Rothamsted, Walker Institute, Dewan Riset Lingkungan Hidup
Nasional UK, Pusat Oseanografi Nasional UK, UK Met Office dan Universite de Versailles StQuentin-en-Yvelines. Selain itu, lebih dari 150 pakar di seluruh dunia diajak berkonsultasi selama
menyusun model ini. Anda dapat mengakses model Excel sepenuhnya dan informasi lebih lanjut
mengenai metodologi di balik ini pada situs web berbahasa Inggris kami www.globalcalculator.org
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