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Pulau Lombok terletak di daerah anomali geomagnetik intensitas tertinggi di 
Indonesia. Penelitian-penelitian geomagnetik telah dilaksanakan sejak 2004 
oleh tim peneliti Universitas Mataram (Zubaidah dkk., 2004; Zubaidah dkk., 
2005; Zubaidah dkk., 2006), dimana hasil-hasil survey terakhir yang dilakukan 
bekerjasama dengan the DeutschesGeoforschungsZentrum (GFZ) Potsdam – 
Jerman  menunjukkan perbedaan intensitas magnetik antara kedua kutub 
dalam struktur dipolar yang terkuat mencapai 1000 nT (Zubaidah dkk., 2007; 
Zubaidah dkk., 2010a; Zubaidah, 2010). Fluks magnetik alamiah ini merupakan 
sumber energi yang tak pernah habis, mengingat sumbernya berasal dari setting 
tektonik wilayah ini yang diapit dua subduksi aktif. Sayangnya sumber daya alam 
tersebut hingga kini sama sekali belum termanfaatkan, sehingga diperlukan 
sebuah inovasi teknologi frontier di bidang elektromagnetik.      
    
 Konsentrator fluks geomagnetik adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan 
fluks magnet bumi dan mengarahkannya pada suatu bidang tangkapan, 
sehingga keluarannya mengalami peningkatan kerapatan fluks. Medan magnet 
bumi yang berfrekuensi sangat rendah harus dimanipulasi sehingga mencapai 
batas ambang frekuensi (cut off frequency) yang diperlukan untuk dapat 
mengarahkannya melalui pandu gelombang (wave guide). Manipulasi dilakukan 
dengan cara menyelipkan piringan shielding secara periodik dalam periode yang 
sangat singkat pada aliran fluks yang bersifat konstan. Dengan demikian aliran 
fluks pada sisi di sebalik piringan shielding akan berubah menjadi pulsa-pulsa 
fluks geomagnetik, yang diharapkan dapat mencapai orde kHZ dan perilakunya 
menyerupai gelombang elektromagnetik. Gelombang ini selanjutnya dapat 
dilewatkan melalui pandu gelombang dan melalui mekanisme transfer daya 
elektromagnetik nirkabel dapat ditangkap oleh rangkaian kumparan penjemput 
(picking coil) untuk pemanfaatan lebih lanjut.  
  
Pelaksanaan kegiatan Tahun-1 telah berhasil membuat sebuah ruang pengujian 
elektromagnetik (semi-anechoic chamber) dengan dimensi 3 x 3 x 3 m3 yang 
memiliki efektifitas shielding 87,5 % dan sebuah kumparan uji (Helmholtz coil) 
untuk menghasilkan medan statis sebagai tiruan medan magnet Bumi. 
Penyusunan ruangan dan peralatan pengujian secara mandiri oleh tim peneliti 
ini dilakukan untuk menghemat anggaran riset. Serangkaian pengujian telah 
dilakukan untuk menentukan efektifitas shielding dari ruang pengujian dan 
mengkuantisasi intensitas medan magnet yang dihasilkan kumparan penguji 
(Helmholtz coil) serta kalibrasinya. Sebuah rancangan manipulator fluks 
magnetik dibuat dengan diameter 1 meter dan memiliki 4 (empat) lubang, yang 
dapat mengubah fluks magnet statis menjadi dinamis dengan frekuensi 60 Hz. 
Hasil pengujian chamber dan kumparan uji Tahun-1 telah dipublikasikan melalui 
forum Seminar Nasional Teknik Elektro I-SNTEI 2012 di Mataram, melalui 
makalah yang berjudul “Self arrangement of anechoic chamber and Helmholtz 
coil for EMC test”; dan melalui forum Seminar Nasional INSINas 2012 di 
Bandung, melalui makalah yang berjudul “Rekalibrasi Kumparan Helmholtz 
untuk Pengujian Sistem Konsentrator Fluks Geomagnetik”.  
  
Pelaksanaan kegiatan Tahun-2 adalah penambahan kapasitas ruang pengujian 
menjadi dimensi 6 x 3 x 3 m3, yakni dua kali lipat dari semula. Beberapa 
perbaikan rancangan manipulator dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengujian 
yang telah dilakukan pada Tahun-1; antara lain berupa penambahan jumlah 
lubang pada shielding dari 4 (empat) menjadi 16 (enam belas) untuk 
peningkatan frekuensi pulsa yang dihasilkan manipulator. Serangkaian pengujian 
sistem telah dilakukan dalam 1 dimensi (1D) untuk mengkuantisasi intensitas 
medan magnet dari pulsa-pulsa yang dihasilkan oleh sistem manipulator. Hasil 
Tahun-2 telah dipublikasikan melalui forum International Symposium on 
Electrical and Computer Engineering dalam the 13th Quality in Research-QiR 
2013 di Jogjakarta, melalui makalah yang berjudul “Magneto-Static Flux 
Manipulator Prepared for Future Geomagnetic Power Plant”; dan melalui forum 
Seminar Nasional INSINas 2013 di Jakarta, melalui makalah yang berjudul 
“Frekuensi Latar pada Ruang Pengujian Baru (Background Frequency On The 
New Chamber)”. 
  
Pelaksanaan kegiatan Tahun-3 telah menyelesaikan pengujian ruang uji secara 
menyeluruh dengan melakukan pemetaan 3 dimensi (3D). Pemetaan 3D sangat 
diperlukan untuk penempatan sistem yang akan diuji secara tepat dan 
diharapkan menggambarkan kondisi riil ketika nantinya sistem konsentrator 
diimplementasikan di lapangan. Pengujian secara 3D yang dilakukan untuk 
rancangan manipulator yang dihasilkan pada tahun 2012, yakni manipulator 
dengan 4 (empat) lubang, baik untuk medan statis maupun dinamis.  

Mini manipulator, sebagai penyempurnaan rancangan tahun 2013, 
telah selesai dirancang dan siap untuk diuji, yakni  manipulator dengan 
ukuran kecil (diameter 20 cm) menggunakan high speed brushless DC 
motor yang dapat memutar piringan shielding sampai dengan 
kecepatan 10.000 rpm.  
 
Hasil-hasil riset Tahun-3 telah dipublikasikan melalui forum 
International Conference on Applied Electromagnetic Technology (1st 
AEMT) 2014 di Mataram, berupa penulisan paper berjudul “Three-
Dimensional Mapping of Static Magnetic Fields Over a Semi-Anechoic 
Chamber“, yang memperoleh predikat the best paper dan diterbitkan 
dalam the International Journal of Technology (IJTech) yang terindex 
SCOPUS dan DOAJ. Selain paper tersebut, dalam 1st AEMT 2014 
dipamerkan pula dua buah poster berisi rancangan manipulator Tahun 
2012 dan Tahun 2013. Luaran kegiatan Tahun-3 telah dipublikasikan 
pula melalui forum Seminar Nasional INSINas 2014 di Bandung. Hasil 
pengujian berikutnya akan dipublikasikan melalui International 
Symposium of Electrical and Computer Engineering dalam the 14th 
Quality in Research (QiR) 2015 dan melalui penulisan paper pada 
sebuah Jurnal International. Selain itu, publikasi kegiatan telah 
dilakukan melalui kegiatan Pameran Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
rangka Olimpiade Sains Nasional di Mataram. Visitasi telah dilakukan 
dengan peninjauan langsung ke ruang pengujian oleh Tim Reviewer 
INSINas 2014 (Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc dan Drs. Dadi Alamsyah, MSi) 
dan Ketua Lemlit Unram (Ir. H. Amiruddin, MSi) pada tanggal 25 
September 2014.  
 
Setelah selesainya riset ini, akan dilakukan sebuah kajian khusus untuk 
menindaklajuti hasil-hasil yang telah diperoleh; khususnya untuk 
penerapan pada sistem transfer daya nir kabel (Wireless Power 
Transmission – WPT), dengan rencana membentuk sebuah konsorsium 
riset bersama Tim Peneliti dari Laboratorium Telekomunikasi FTUI, 
Laboratorium EMC-LIPI, Dinas Pertambangan dan Energi NTB dan 
Aaronia AG GmbH Germany.  
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