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Abstrak 
Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Adakah kaitan antara kejadian gempa 

akibat aktivitas zona Benioff dengan kejadian gempa akibat aktivitas sesar local dangkal? 

Dengan menggunakan pendekatan spatial statistic local moran, krigging, dan kepadatan 

kernel terhadap distribusi titik kejadian gempa 1973 – 2010 di wilayah tengah Sumatera, 

didapatkan bahwa ada kaitan antara kejadian gempa akibat aktivitas zona Benioff dengan 

kejadian gempa akibat aktivitas sesar local dangkal. Aktivitas gempa antara Kepulauan 

Mentawai dengan pantai Sumatera Barat – Bengkulu ternyata lebih disebabkan oleh aktivitas 

sesar local dengan hyposentrum dangkal. 

Kata kunci: spatial statistic, local moran, krigging, kernel, gempa, sumatera 

Pendahuluan 
Pertemuan antar dua lempeng benua dimana yang satu menghujam di bawah lempeng yang lain 

membentuk wilayah tumpang tindih antar dua lempeng. Lapisan yang berada di antara lempeng 

bagian bawah dengan lempeng bagian atas dikenal dengan nama zona Benioff dengan lapisan yang 

makin dalam pada jarak yang makin jauh dari zona subduksi. Kejadian gempa tektonik dan rangkaian 

gunung api aktif merupakan fenomena yang khas pada wilayah di atasnya. Karakter seperti ini 

terdapat misalnya di sebelah Timur zone subduksi antara lempeng Austral-Asia dengan lempeng 

Eurasia di lepas pantai Samudera Indonesia yang bergerak 6  cm per tahun (Shao, 1997). 

Hyposentrum gempa tektonik dapat berada di zona Benioff atau pada sesar-sesar local. Yang 

menjadi pertanyaan adalah: Adakah kaitan antara kejadian gempa akibat aktivitas zona Benioff 

dengan kejadian gempa akibat aktivitas sesar local dangkal? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan spatial statistic dilakukan dengan mengambil 

wilayah di bagian tengah Pulau Sumatera sebagai geomer studi kasus. Pada bagian ini telah terjadi 

beberapa bencana, misalnya gempa yang memporak porandakan kota Padang dan sekitarnya pada 

2009 serta gempa dan tsunami 2010 di Kepulauan Mentawai.  

Kajian dan simulasi mengenai kegempaan dan tsunami di wilayah ini telah banyak dilakukan para 

peneliti berbagai bidang ilmu terutama fisika kebumian, misalnya kajian-kajian dari Pujiastuti, et al 

(2008) dan Budiman, et al (2009). Walau bagaimanapun kajian gempa secara kuantitatif dalam ilmu 

geografi sangat kurang. Penggunaan spatial statistic dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dari sebaran fenomena gempa tektonik dalam konteks keruangan. Spatial statistic erat 

kaitannya dengan aturan pertama geografi (first law of geography) yang menyatakan bahwa 

everything is related to everything else, but near things are more related than distant things (Tobler, 

1970).  
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Metodologi 
Pendekatan spatial statistic dilakukan terhadap data titik-titik lokasi gempa sejak 1 Januari 1973 

sampai 1 Desember 2010 dari USGS Earthquake database (USGS/NIEC (PDE) 1973 – 2010 12 01). 

Interpolasi kriging terhadap data kedalaman hyposentrum gempa digunakan untuk memperkirakan 

Zona Benioff. Karakter dari zona ini adalah menunjam di bawah lempeng lain dimana makin jauh dari 

zona subduksi, kedalamannya makin bertambah. Kedalaman gempa merupakan indikasi dari 

keberadaan lokasi zona Benioff. Dengan demikian zona ini dapat diprediksi dengan distribusi 

kedalaman gempa. Dengan kata lain keduanya mempunyai spatial autocorrelation yang positif. 

Indeks Moran (Moran I) merupakan sebuah indeks yang menentukan autokorelasi spatial secara 

global (Griffith, 1987). Akan tetapi indeks yang digunakan dalam kajian ini adalah indeks local Moran 

yang dikenal dengan Local Indicator of Spatial Association – LISA (Anselin, 1995). Multivariate LISA 

antara jarak dari zona subduksi dan kedalaman gempa digunakan untuk mendeteksi outlier pada 

data kedalaman gempa sehingga interpolasi krigging untuk menentukan dapat dilakukan dengan 

distribusi data terkoreksi. 

LISA ���� dibentuk dengan persamaan: 

�� � �� � �	
�� � �,���� � �	��

���,���
 

Dimana ��  adalah atribut dari feature  ; �	 adalah rata-rata dari atribut yang berkorespondensi; �,� 

adalah bobot spatial antara feature � dan �; 


�� � ∑ ������,���� � 1 � �	 

Dimana n adalah jumlah total feature 

Nilai positif untuk I pada satu feature mengindikasikan bahwa feature tersebut dikelilingi oleh 

beberapa feature dengan kesamaan nilai. Feature ini merupakan salah satu bagian dari satu klaster 

High – High (HH) atau Low – Low (LL). Nilai negative untuk I mengindikasikan bahwa feature tersebut 

dikelilingi oleh beberapa feature dengan ketidaksamaan nilai pada kluster High – Low (HL) atau Low 

– High (LH). Feature ini adalah sebuah outlier. Index I  hanya dapat diinterpretasi melalui 

penghitungan scor Z yang merupakan ukuran standar deviasi atau p-value yang merupakan 

probabilitas. Ebdon (1985) memberikan penjelasan lebih terinci mengenai scor Z dan p-value dalam 

geografi kuantitatif. Scor Z dihitung berdasarkan persamaan: 

Z�� � �� � E�����V����  

E���� � ��� � 1� 

V���� �  E"���# � E����� 

Outlier ditentukan di level significant 0.05 pada nilai tinggi dari suatu feature dikelilingi terutama 

oleh nilai rendah atau nilai rendah dari suatu feature dikelilingi terutama oleh nilai tinggi. 
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Kriging merupakan prosedur geostatistic yang dapat membuat estimasi bentuk permukaan dari 

sebaran titik-titik yang mempunyai nilai x, y, dan z dengan terlebih dahulu mempelajari karakter dari 

nilai z untuk menentukan metode estimasi permukaan yang terbaik (Oliver, 1990). Pada dasarnya 

pendekatan interpolasi pada kriging tidak berbeda dengan inverse distance weight (IDW) yang 

dibentuk dari persamaan: 

$%�&'� � � (�$�&��
)

���
 

Dimana $�&�� = nilai yang diukur pada lokasi ke-i 

 (� = bobot yang tidak diketahui untuk nilai yang diukur pada lokasi ke-i 

 &' = lokasi yang diprediksi 

 * = jumlah nilai yang diukur 

 

Dalam pendekatan IDW, bobot (� bergantung pada jarak yang akan diprediksi sedangkan pada 

kriging, yang diperhatikan tidak hanya jarak antar titik akan tetapi juga dengan memperhatikan 

karakteristik dari kondisi keruangannya.  

 

Kepadatan kernel digunakan ntuk melihat pola distribusi pengelompokkan lokasi titik-titik gempa 

menurut besarnya magnitude. Pendekatan kepadatan kernel +���� merupakan pendekatan 

interpolasi yang tepat untuk sebaran titik-titik secara individual melalui persamaan (Silverman, 

1986): 

+���� � � ,�-���� . 301�2 31 � 4���1� 5�6 

Dimana dij adalah jarak antar titik, h adalaha radius, Wi adalah bobot untuk tiap titi dan Ii adalah 

intensitas titik. 

Hasil dan Pembahasan 
 

Pada areal kajian didapatkan titik-titik gempa sebagai sample sebanyak 5337 titik. Setelah 

menggunakan perhitungan Local Moran (LISA), terpilih 900 titik yang mengelompok pada kategori 

HH dan LL dengan tingkat kepercayaan 0.05. Titik-titik inilah yang diinterpolasi menggunakan kriging 

sehingga menghasilkan zona Benioff (gambar 1). 

 

Zona Benioff dimulai pada zona subduksi yang merupakan wilayah tempat penunjaman antara 

lempeng Indo-Australia terus memanjang dan makin dalam di bawah Pulau Sumatera. Potongan 

melintang pada wilayah ini memperlihatkan kedalaman rata-rata terdalam berkisar 470 km di bawah 

Selat antara Semenjung Malaysia dengan Sumatera. Jalur Pegunungan Bukit Barisan yang 

memanjang dari ujung Aceh sampai Lampung berada di atas zona Benioff dengan kedalaman kisaran 

100 – 200 km. Pada jalur ini terdapat sesar-sesar aktif dan dapur-dapur magma gunung api. 
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Gambar 1. Sampel titik gempa dan zona benioff menurut kedalamannya 

 

 

Gambar 2. Potongan melintang Zone Benioff. 

  

  

 

Penggunaan kepadatan kernel pada tiap titik gempa dengan pembobotan nilai magnitude 

memperlihatkan konsentrasi gempa yang memanjang sepanjang bagian Timur Sumatera. Nampak 

bahwa distribusi intensitas magnitude gempa terkonsentrasi pada wilayah antara barisan kepulauan 

di Samudera Indonesia Nias, Mentawai, dst sampai di jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Konsentrasi 
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tertinggi diperlihatkan di pantai Barat P. Nias (SPOT-1) dan di selat antara Kepulauan Mentawai 

dengan pantai Sumatera Barat – Bengkulu (SPOT-2) (gambar 4). 

 

  

  

 
 

Pemisahan antara letak hyposentrum pada zone Benioff dan hyposentrum yang jauh dari zone ini 

berturut-turut menghasilkan titik-titik gempa dalam dan titik-titik gempa dangkal. Kepadatan kernel 

gempa dalam (pada zone Benioff) memperlihatkan konsentrasi yang menyebar di Barat Sumatera 

dengan konsentrasi tertinggi SPOT-1 (gambar 5). Gempa dangkal konsentrasinya mengelompok 

sepanjang Barat Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di SPOT-1 dan SPOT-2 (gambar 6). 

Dengan memperhatikan karakter gempa dalam dan dangkal (gambar 4 – 6), Nampak bahwa ada 

kaitan antara aktivitas sesar aktif local yang menyebabkan gempa ada kaitannya dengan aktivitas 

kegempaan akibat aktivitas zona Benioff. Terjadi anomaly di selat antara Kepulauan Mentawai 

dengan pantai Sumatera Barat – Bengkulu (SPOT-2) dimana aktivitas kegempaan di wilayah ini lebih 

dikarenakan adanya aktivitas sesar local yang intensif yang dicirikan oleh hyposentrum yang dangkal. 

Gambar 3. Distribusi titik gempa 1973 - 2010 Gambar 4. Kepadatan kernel magnitude gempa 

Gambar 5. Kepadatan kernel magnitude gempa dalam Gambar 6. Kepadatan kernel magnitude gempa dangkal 
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Kesimpulan 
Penggunaan pendekatan pemisahan antara gempa dalam dan gempa dangkal memperlihatkan 

adanya kaitan antara kejadian gempa akibat aktivitas zona Benioff dengan kejadian gempa akibat 

aktivitas sesar local dangkal. Aktivitas gempa antara Kepulauan Mentawai dengan pantai Sumatera 

Barat – Bengkulu lebih disebabkan oleh aktivitas sesar local dengan hyposentrum dangkal. Walau 

bagaimanapun, hubungan sebab akibat antara aktivitas zona Benioff dengan aktivitas sesar local 

perlu kajian yang lebih mendalam 
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