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Deskripsi Kegiatan:
Secara umum dampak dari pemanasan gtobaltelah dirasakan dan sudah menjadi isu
internasional. Di Indonesia dampak yang dirasakan meliputi terjadinya perubahan pola curah
hujan. Hal ini diketahui telah menvebabkan terjadinya bencana kekeringan di satu sisi dan
bencana banjir dan longsor di sisi lain akibat berkurangnya daya tampung lahan permukaan
dan bertambahnya lumlah limpasan (runoffl. Bppf sebagai instansi riset di Indonesia selalu
berupaya melakukan pendekatan teknologi dalam usaha mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim yang terjadi. upaya-upaya tersebut adalah dengan mengembangkan metode
pengukuran emisi karbon, teknologi penyerapan dan penangkapan karbon sebagai suatu
solusi alternatif mitigasi atas permasalahan cuaca ekstrim dan ketersediaan sumberdava air
terkait dampak perubahan iklim.

Tujuan Kegiatan:
Menguasai teknologi mitigasi dan pengendalian dampak akibat pemanasan global yang
dibutuhkan bagi lndonesia datam mendukung pembangunan yang/owcorbon growth'

Sasaran 2012:
• Terlaksananya pengu.iian teknologi sistem monitoring (measurement) karbon di area
hutan skala nasionaldan pedoman (SOP) pelaporan dan verifikasi (MRV)
• Diperolehnya basis data tekanan parsial karbon laut untuk melengkapi data Laut BandaLaut
• Arafura dan Selatan Jawa. Diperolehnya metode audit tingkat ramah lingku ngan sebuah
gedung
• Tercapainya inovasisistem permanen terintegrasi antara tangki sed imentasi dan sistem
membran
• Diperolehnya konversi biomas mikroalga menjadi biofuelsecara optimal
• Diperolehnya h asil uji food gradebiomasa mikroalga
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• Dioptimalkannya proses operasional kolam kultur untuk meningkatkan kapasitas
penyerapan CO2
• Dioptimalkannya proses operasional fotobioreaktor untuk meningkatkan kapasitas
penyerapan CO2
• Diperolehnya prediktor curah hujan DAS citarum dan perubahan polah musimnya
• Diialankanya sub model hidrologi dengan system dinamis untuk proyeksi sumberdaya air
DAS Citarum
• Diperolehnya peta sebaran potensibencana cuaca ekstrim
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