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BAB III 

TINJAUAN GEOLOGI 

 

3.1 Fisiografi  

San Luis Valley berada di selatan Colorado, diapit oleh pegunungan San 

Juan di bagian barat, Sangre De Cristo dan Culebra Ranges yang berada di 

bagian timur. Ketinggian kedua gunung tersebut kurang lebih mencapai 4270 

meter. 

 

Gambar 3.1 Fisiografi San Luis Valley [16]. 

Secara fisiografi, San Luis Valley dibagi menjadi empat bagian yaitu: di 

bagian utara San Luis Valley terdapat cekungan Alamosa dan mencakup semua 

cekungan  yang dialiri air serta alluvial fan dari sungai Rio Grande, di bagian 

tenggara San Luis Valley terdapat lembah Culebra, di bagian timur terdapat 

lembah tua yaitu Costilla plains dan di bagian barat San Luis Valley merupakan 

dataran tinggi. 
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3.2 Geologi Regional 

 

Gambar 3.2 Peta geologi San Luis Valley [17]. 

Berdasarkan peta geologi San Luis Valley dibagi menjadi 4 formasi 

yaitu, formasi Blanco terdiri dari abu oligosen dan aliran lava, formasi Santa 

Fe terdiri dari campuran aluvium dan aliran lava dari vulkanik San Juan, 

formasi Los Pino merupakan aliran volkanoklastik konglomerat dan terakhir 

formasi Alamosa yang terdiri dari lapisan tipis kerikil berganti dengan pasir, 

clay dan silt hingga ketebalan sekitar 1165 feet (355 m). Formasi Alamosa 

dilewati oleh sand dunes, alluvial fan, stream chan-nels, floodplain alluvium 

dan lake sediments [18]. 

Geologi lembah San Luis Valley utara dipengaruhi oleh pegunungan 

San Juan di bagian barat dan pegunungan Sangre De Cristo di bagian timur. 

Batuan sedimen terendapkan di perbatasan pegunungan Sangre De Cristo 

dengan ketebalan sedimen sebesar 6,4 km. Pegunungan San Juan , membentang 

sepanjang barat San Luis Valley berusia sekitar Eosen atas hingga Miosen 

tengah, terdiri dari batuan andesit, riolit, tufa, latit (batuan beku vulkanik) dan 

breksi [18]. 
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3.3 Stratigrafi 

San Luis Valley merupakan lembah terbesar di Amerika Utara, lembah 

ini memiliki cekungan aluvial dan cekungan Alamosa yang terletak di utara Rio 

Grande rift,  cekungan ini meliputi endapan aluvial dan batuan dasar basemen 

Precambrian. Endapan aluvial berasal dari tekanan Laramide (subduksi 

lempeng yang membentuk pegunungan) yang dangkal. 

 

Gambar 3.3 Stratigrafi San Luis Valley [17]. 

Stratigrafi cekungan San Luis Valley dimulai dari periode paleosen, 

pada periode ini terjadi pembentukan gunung di Amerika. Pembentukan 

gunung ini dimulai dari zaman kapur akhir 70-80 juta tahun yang lalu dan 

berakhir pada 35-55 juta tahun yang lalu.  

Batuan Neozoikum meliputi aliran vulkanik dan tufa yang berada di 

pegunungan sebelah barat lembah, intrusi pertengahan Tersier dan sedimen 

tebal yang memenuhi cekungan di bawah permukaan lembah. Jajaran 

pegunungan di daerah ini ditutupi oleh vulkanik, andesit oligosen, riolit, latit, 

tufa, breksi dan memiliki agregat 1341-2470 meter.  

Cekungan yang mengisi di beberapa daerah lembah langsung menimpa 

basemen Precambrian, hal ini membentuk irisan menipis ke arah timur dan 
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membuat sebuah kemiringan yang tidak dipengaruhi oleh struktur Alamosa 

horst, sehingga formasi Alamosa ini dianggap mendahului pembentukan 

normal fault [19]. 

Formasi Conejos berumur oligosen, terdiri dari batuan vulkaniklastik 

intermediate dan aliran lava yang berasal dari gunung San Juan. Di atas formasi 

Conejos adalah aliran tuff ash sedalam 2,6 meter yang berasal dari pusat 

vulkanik di sebelah barat San Luis Valley. Kemudian di atas aliran abu tufa 

terdapat formasi Santa Fe yang berumur Miocene-pliocene, formasi ini terdiri 

dari batu pasir yang terakumulasi di cekungan dan konglomerat yang berada di 

pegunungan Sangre De Cristo. Formasi Santa Fe bervariasi ketebalannya, dari 

yang paling tipis 250 meter hingga yang paling tebal 3.100 meter berada di atas 

Alamosa horst [19].Selanjutnya di atas formasi Santa Fe terdapat formasi 

Alamosa yang berumur pliocene-pleistosen, formasi ini terdiri dari selang 

seling antara pasir, lumpur dan campuran fluvial, Lacustrine dan eolin. 

 

3.4 Struktur Geologi 

 

Gambar 3.4 Penampang Geologi Timur-Barat San Luis Valley [20]. 

Secara geologis terdapat zona patahan yang kompleks di bawah 

permukaan San Luis Valley [5].  Lantai dasar lembah terdiri dari serangkaian 

patahan yang kompleks, terakumulasi dalam struktur normal fault, horst dan 

graben [5]. Struktur umum cekungan diduga sebagai half graben terdapat di 

antara gunung San Juan dan Sangre De Cristo.  
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Lembah San Luis Valley adalah bagian dari Rio Grande Rift struktur 

yang memanjang dari Selatan Colorado melalui New Mexico, Texas, dan 

Meksiko Utara. Rio Grande Rift terdiri dari serangkaian grabens asimetris 

dibatasi oleh struktur normal fault [18]. Struktur ini mulai terbentuk sekitar 28 

juta tahun yang lalu pada Zaman Oligosen ketika sebuah struktur graben yang 

besar mulai tenggelam di sepanjang patahan. Pada gambar 3.4 terdapat struktur 

Bacaa Graben di bagian Timur dan Monte Vista Graben di bagian Barat. 

Setengah dari graben ini dipenuhi oleh batuan vulkanik Tersier sekitar 10.000-

15.000 kaki dari pegunungan San Juan di Barat, sedimen aluvial dan lacustrine 

seperti formasi Santa Fe dan Alamosa. 

Cekungan dalam Baca Graben sebagian besar terdiri dari sedimen 

Oligosen atas hingga Pleistosen menengah (5,6 km), terdiri dari lumpur batu 

lempung dan batu pasir kasar serta konglomerat yang menutupi batuan dasar 

Precambrian [19].  

 

 

  


