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Abstrak
Situs Banjarejo sekali lagi membuktikan potensi paleontologis dengan ditemukan 

himpunan fosil gajah purba yang relatif lengkap. Mengingat temuan tersebut sangat 
penting, maka Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran melalukan penyelamat 
temuan. Tujuan penyelamatan adalah untuk mengetahui jenis temuan, konteks stratigrafi 
temuan, dan lingkungan pengendapan temuan. Untuk mencapai tujuan diperlukan metode 
penelitian dengan  survei geologi dan ekskavasi. Survei permukaan dikhususkan pada 
survei geologi terhadap singkapan-singkapan lapisan tanah di sekitar lokasi penemuan. 
Ekskavasi penyelamatan dilakukan dengan memperluas kotak penggalian berukuran 14 
meter x 14 meter.

Ekskavasi penyelamatan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran telah 
menemukan dan mendata lebih dari 872 fragmen fosil dan atau fosil. Hampir 80% temuan 
merupakan bagian dari ordo Proboscidae. Salah satu temuan berupa fragmen molar 
inferior (gigi geraham) Elephas sp. Kemungkinan besar temuan dari ordo Proboscidae 
menunjuk pada Elephas sp., karena bagian gigi merupakan salah satu indikator kuat untuk 
mengetahui jenis binatang sampai tingkatan terendah. Konteks stratigrafi temuan fosil 
gajah purba, berasal dari lapisan konglomerat pasir dan lempung karbonatan. Lapisan 
tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan pengendapan berupa lingkungan pantai, atau 
lingkungan darat dekat zona garis pantai berdampingan dengan daerah padang rumput 
dan hutan terbuka. Perkiraan usia relatif temuan  berdasarkan jenis fauna dan konteks 
stratigrafi dari Plestosen bawah - Plestosen Tengah.

Temuan tersebut memberikan informasi berharga terkait proses migrasi dan kolonisasi 
binatang dan manusia di Pulau Jawa. Selain itu dapat dijadikan indikasi untuk mengetahui 
lingkungan purba di sekitar Situs Banjarejo dan Jawa pada umumnya. Posisi Situs Banjarejo 
yang cenderung soliter ternyata mampu memberikan harapan baru bagi penelitian 
manusia, budaya dan lingkungan purba di Jawa ke depan.

Kata Kunci : Ekskavasi Penyelamatan, Kala Pleistosen, Konteks Stratigrafi, lingkungan 
pengendapan, Situs Banjarejo
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Abstract
Banjarejo Site shows that paleontology potential of abundant fossils of elephant. That have 

complete bone components. The finding are very important, so that the Conservation office 
of Sangiran Early Man Site carries out fossil rescue. The purpose of the rescue are know the 
type, stratigraphic context, and depositional environment. So we need a geological survey 
and excavation research method. Geological survey of the surface of the soil layer around 
the discovery site. Rescue excavations were carried out by expanding the excavation box 
measuring 14 meters x 14 meters.

The result of fossil excavation rescue at Conservation office of Sangiran Early Man Site  
more than 872 fossil fragment or fossil. Almost 80% of the finding are the Proboscidae. The 
findings of the excavation are the fragment of molar inferior Elephas sp. These findings suggest 
that fossil or fossil fragments of the Proboscidae are from Elephas sp. The fragment of molar 
becomes one of the character to know about type of animal until genus or species level. The 
stratigraphic context of the findings of ancient elephant fossils, comes from layers of sand 
conglomerates and carbonate clays. This layer shows that the depositional environment are the 
form of a coastal environment, or a terrestrial environment near the shoreline zone adjacent 
to the grassland area and forest. The relative age of the findings  based on the type of fauna 
and the stratigraphic context of the lower Plestosen - Middle Plestosen.

The finding gives valuable information about the migration and colonization of animals 
and humans in Java. It can be used as an indication to find out about the ancient environment 
around Banjarejo Site and Java. The position of Banjarejo Site which tends to be solitary gives 
new hope for human, culture and abundant environment in Java.

Keyword : Rescue Excavation, Pleistocene Period, Stratigraphic Context, depositional 
environment, Banjarejo Site
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I
PENDAHULUAN

Banjarejo merupakan situs Plestosen baru dalam khasanah situs-situs Plestosen 
di Jawa. Meskipun baru, situs ini mempunyai potensi temuan sisa-sisa 
kehidupan purba Kala Plestosen cukup signifikan berupa sisa-sisa binatang 

purba, dan artefak manusia pendukungnya. Potensi Situs Banjarejo diharapkan 
mampu memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penghunian Pulau Jawa oleh 
manusia dan binatang selama Kala Plestosen, seperti Situs Sangiran, Situs Patiayam, 
Situs Semedo, dan situs-situs plestosen lainnya. 

Potensi temuan di Situs Banjarejo teridentifikasi sementara ini adalah Stegodon 
sp., dan Elephas sp.,(jenis gajah purba), Bubalus palaeokarabua (kerbau), Bibos 
palaeosondaicus (banteng), Duboisia santeng (antelop Jawa), Cervus sp.,(rusa/kijang), 
Hippopotamus sp.,(kuda sungai), Sus sp., (babi), Rhinocerus sp., (badak), Crocodylus 
sp., (buaya muara), Gavialus sp., (buaya sungai), Testudinidae (kura-kura, penyu), 
Tryonicidae (labi-labi), Ordo Siluriformes (jenis ikan air tawar), Carcharhinus sp.,(hiu 
banteng), Carcharodon sp., (hiu putih), Gastropoda (keong/siput), Bivalvia (kerang.). 
Selain jenis binatang, sisa-sisa tinggalan budaya (artefak) manusia pendukung Situs 
Banjarejo juga ditemukan. Sisa budaya (artefak) yang ditemukan sementara ini 
adalah bola batu, bola batu berfaset (polyhedral), serta artefak dari bahan fosil kerang 
(Widiyanta, Dkk, 2017) 

Situs Banjarejo kembali menunjukkan bukti potensi paleontologisnya. Ketika seorang 
penduduk Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, 
dengan tidak sengaja menemukan himpunan fosil binatang. Himpunan fosil tersebut 
diduga merupakan bagian tulang-tulang dari gajah purba. Mengingat temuan tersebut 
sangat penting, maka Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran segera melakukan 
penyelamatan temuan tersebut. Tujuan penyelamatan selain menyelamatkan temuan 
himpunana fosil, sekaligus untuk mengetahui jenis, konteks stratigrafi dan lingkungan 
pengendapan himpunana fosil tersebut.

Terkait tujuan seperti tersebut, maka diperlukan metode penelitian untuk mencapai 
tujuan yang telah disebutkan. Metode penelitian mengunakan alur penalaran induktif 
dengan tipe penelitian deskripsi-eksploratif. Metode ini mengandalkan analisis data 
secara deskriptif untuk menjelaskan kajian-kajian yang bersifat general. Implementasi 
di lapangan, data untuk interpretasi akan dikumpulkan melalui survei permukaan dan 
ekskavasi. 

Survei permukaan dititikberatkan pada survei geologi terhadap singkapan-
singkapan lapisan tanah di sekitar lokasi penemuan. Tujuan survei geologi untuk 
mengetahui konteks stratigrafi temuan secara jelas. Ekskavsi penyelamatan bertujuan 
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untuk mengetahui konteks stratigrafi dan gambaran proses sedimentasi temuan. Selain 
itu, untuk mencari fragmen fosil yang belum ditemukan dan pendataan fosil yang telah 
tersingkap akibat penggalian oleh masyarakat.

II
PENGUMPULAN DATA

Lokasi temuan fosil 
gajah purba berada di lahan 
pertanian milik Rusdi 
dengan posisi koordinat 
UTM 49M 0520351; 
9214526.

Kondisi morfologi 
sekitar lokasi temuan fosil 
gajah purba merupakan 
bagian dari satuan 
bentuklahan perbukitan 
struktural bergelombang 
landai, dengan orientasi 
perbukitan timur-barat. 
Posisi kotak ekskavasi 
penyelamatan berada pada 
lereng sisi selatan dengan 
relief datar hingga landai, 
dengan elevasi 70 hingga 
71 meter dari permukaan 
laut. Kondisi lereng 
sekitar kotak ekskavasi 
penyelamatan relatif stabil. 
Hal tersebut dikarenakan 
kondisi lahan relatif datar 
dan tidak ada pergerakan 
lahan karena pengaruh 
kemiringan lereng. Kondisi 
lahan perbukitan dibuat 
berteras-teras oleh pemilik 
lahan untuk dimanfaatkan 
sebagai lahan pertanian.

Peta lokasi penemuan fosil gajah purba. Peta oleh Nur Kholis

Posisi temuan fosil gajah purba dalam konteks 
geomorfologi Situs Banjarejo. Peta oleh M.Rais Fathoni
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Area sekitar lokasi penemuan fosil gajah purba sebelah utara dan barat kotak 
ekskavasi penyelamatan merupakan jalur perbukitan struktural bergelombang landai. 
Sisi sebelah selatan dan timur kondisi kelerengan lahan semakin landai dan membentuk  
lembah, dimana pada dasar lembah tersebut terisi air dan menjadi sungai. Area sekitar 
lokasi penemuan fosil gajah purba dimanfaatkan penduduk sebagai tegalan dan 
persawahan.

 

A. Survei  Permukaan

Lokasi dan hasil 
survei geologi di sekitar 
area penemuan fosil 
gajah purba adalah 
sebagai berikut :

1. Lokalitas Sendang 
Klewer

Lokalitas Sendang 
Klewer terletak di 
sebelah timur lokasi 
penemuan fosil 
gajah purba, pada 
koordinat UTM 49M 
520622 : 9214513. 
Singkapan lapisan 
tanah yang terlihat 
pada lokalitas ini 
terdiri dari :

• Bagian bawah berupa lapisan konglomerat gampingan: berwarna cokelat 
kemerahan, masa dasar pasir halus-sedang bersifat karbonatan, semen 
karbonatan, fragmen berukuran kerikil, disekitarnya dijumpai banyak 
temuan fosil hewan vertebrata lepas, kompak 

• Di atasnya terdapat batulempung karbonatan : berwarna abu-abu 
keputihan, berukuran butir lempung karbonatan, terdapat fragmen 
kerikil berwarna putih, lunak

Singkapan konglomerat gampingan 
dan batulempung karbonatan
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2. Lokalitas Sendangsari

Lokalitas Sendangsari 
terletak di sebelah utara lokasi 
penemuan fosil gajah purba pada 
koordinat UTM 49M 520228 : 
9214950. Lokalitas ini berada di 
Sungai Sendangsari. Singkapan 
lapisan tanah pada lokalitas ini 
(tua-muda) adalah lempung 
biru, lempung abu-abu, pasir 
karbonatan, lempung biru, pasir 
konglomeratan dan lempung 
karbonatan cokelat keputihan. 
Umumnya lapisan-lapisan 
tersebut memiliki kandungan 
unsur karbonat sedang-tinggi.

 Selain tersingkap di Sungai 
Sendangsari, lapisan tersebut di 
atas juga tersingkap di bagian 
hilir Sungai Sendangsari pada 
koordinat koordinat UTM 49M 
520017: 9214575 dan UTM 
49M 519980 : 9214644. Lokasi 
singkapan-singkapan  tersebut 
berada di sebelah barat lokasi 
temuan fosil gajah purba. 

B. Ekskavasi Penyelamatan

Ekskavasi penyelamatan 
dilakukan di lokasi bekas penggalian 
penduduk. Kotak bekas penggalian 
penduduk telah terbuka seluas 8 
meter x 8 meter dengan kedalaman 160 cm dari permukaan tanah. Bekas kotak 
galian penduduk tersebut kemudian dibuat layout dengan sistem grid dengan 
ukuran 14 meter x 14 meter. Grid tersebut terbagi menjadi 49 kotak, setiap kotak 
masing-masing berukuran 2 x 2 meter. Penamaan grid ekskavasi penyelamatan 
adalah Grid 1/BRJ/2017, dengan penamaan masing-masing kotak menggunakan 
kode numerik untuk sumbu X dan kode alfabetis untuk sumbu Y. Orientasi grid 

Kontak lapisan konglomerat dengan 
lempung biru keabuan

Kolom stratigrafi di 
lokalitas Sendangsari. 
Gambar oleh M.Rais 
Fathoni
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ekskavasi mengikuti orientasi kotak galian penduduk yaitu N-55°. Hal ini terkait 
efektivitas dan mempermudah dalam perekaman data arkeologi selama proses 
ekskavasi. 

Hasil ekskavasi penyelamatan telah mendata dan menemukan lebih dari 872 
fragmen fosil. Berdasarkan hasil identifikasi dapat diketahui jenis fosil binatang 
dalam kotak ekskavasi penyelamatan yaitu: Ordo Proboscidae, Familia Bovidae, 
Familia Cervidae, kelas Reptilia, dan Ordo Catfish. Terdapat fosil tulang yang 
belum dapat teridentifikasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan fosil dan atau fragmen 

Penampang stratigrafi lapisan tanah kotak ekskavasi Grid 1/
BRJ/2017. Gambar oleh M.Rais Fathoni
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fosil terbungkus sedimen lempung karbonatan, sehingga sulit untuk dilihat 
morfologi tulangnya. Hampir 80% temuan fosil dan fragmen fosil berasal dari 
Ordo Proboscidae (gajah purba).

Lapisan tanah pada dinding kotak ekskavasi penyelamatan terdiri dari 2 lapisan 
yaitu lapisan top-soil berupa lempung berwarna abu-abu kehitaman, bercampur 
dengan kerikil dan pecahan gerabah. Lapisan ini merupakan lapisan yang secara 
langsung kontak dengan aktifitas manusia sekarang. Lapisan ke dua merupakan 
lapisan lempung karbonatan berwarna coklat keputihan, mengandung fragmen 
caliche dan fosil-fosil vertebrata ditemukan pada lapisan ini.

III
ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN

A. JENIS TEMUAN

Hasil identifikasi terhadap temuan fosil dan fragmen fosil pada kotak ekskavasi 
penyelamatan menunjukkan jenis binatang dari Ordo Proboscidae, Familia 
Bovidae, Familia Cervidae, kelas Reptilia, dan Ordo Catfish. 

Ordo Proboscidae

Ordo Proboscidae (binatang berbelalai), merupakan binatang mamalia darat, 
hidup berkelompok dan bertahan hidup pada lingkungan hutan, padang rumput, 
dan rawa-rawa. Bagian tubuh (anatomi) dari Ordo Proboscidae (binatang berbelali) 
yang ditemukan adalah bagian mandibula (rahang bawah), fragmen molar inferior 
(gigi geraham bawah), tulang femur (tulang paha kanan), tulang femur dextra 
(tulang paha kanan), femur sinistra (tulang paha kiri), humerus dextra (tulang 
lengan kanan), humerus sinistra (tulang lengan kiri), scapula dextra (tulang belikat 

kanan), scapula sinistra 
(tulang belikat kiri), ulna 
(tulang hasta), ulna dextra 
(tulang hasta kanan), radius 
(tulang pengumpil), radius 
dextra (tulang pengumpil 
kanan), incisivus dextra 
(gading kanan), incisivus 
sinistra (gading kiri), pelvis 
dextra (tulang panggul 
kanan), fragmen pelvis 
sinistra (tulang panggul kiri), 

Fragmen Molar inferior Elephas sp.
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tibia sinistra (tulang kering kiri), fibula sinistra (tulang betis kiri), fragmen sacrum 
(tulang kemaluan), 15 fragmen vertebrae (tulang belakang), dan 53 fragmen costae 
(fragmen tulang rusuk), 3 fragmen processus spinosus vertebrae (, vertebrae 
cervicalis (tulang leher), 2 fragmen vertebrae lumbalis (tulang belakang bagian 
pinggang), 3 fragmen vertebrae thoracalis (tulang belakang bagian dada), vertebrae 
(tulang belakang), phalanges (tulang jari). 

Karakter kuat dari bagian tubuh (anatomi) yang menunjukkan jenis binatang 
dari Ordo Proboscidae hingga tingkat terendah dapat diamati dari bagian molar 
inferior (gigi geraham bawah). Temuan tersebut teridintifikasi milik  Elephas sp..

Familia Bovidae

Familia Bovidae merupakan 
keluarga binatang kerbau, 
banteng, sapi, antelop jawa. 
Hewan ini merupakan mamalia 
darat, hidup berkelompok dan 
bertahan hidup pada lingkungan 
padang rumput atau savana. 
Bagian tubuh (anatomi) dari 
famila Bovidae (kelurga kerbau, 
banteng) yang ditemukan pada 
proses pengumpulan data adalah 
bagian tanduk, humerus dextra 
(tulang lengan kanan), humerus sinistra (tulang lengan kiri), fragmen femur 
(bagian tulang paha), metacarpal sinistra (tulang telapak kaki depan bagian kiri), 
premolar (gigi prageraham), costae (tulang rusuk), astragalus (tulang sendi), 
vertebrae (tulang belakang), dan ungules ( kuku).

 Karakter kuat dari bagian tubuh (anatomi) yang menunjukkan jenis binatang 
dari  keluarga/familia Bovidae hingga tingkat terendah dapat diamati dari bagian 
tanduk. Temuan tersebut teridentifikasi milik banteng (Bibos palaeosondaicus).

Bagian tubuh (anatomi) dari familia Cervidae yang ditemukan adalah bagian 
scapula (tulang belikat), dan fragmen tibia sinistra (fragmen tulang kering bagian 
kiri). Bagian tubuh dari Familia Crocodylidae atau keluarga buaya yang ditemukan 
adalah bagian gigi dan bagian tulang belakang. Bagian tubuh (anatomi) dari 
keluarga Gavialidae yang ditemukan selama proses pengumpulan data adalah 
bagian gigi. Ordo Siluriformes merupakan ordo ikan air tawar (sejenis ikan lele). 
Selama proses pengumpulan data telah menemukan bagian spina pectorale (bagian 
tulang belakang).

Fosil cornu (tanduk) Bibos palaeosondaicus

Jenis, Konteks Stratigrafi dan Lingkungan Pengendapan 
temuan Gajah Purba di Situs Banjarejo



Jurnal  Sangiran no.  7  Tahun 2018

72

Terkait dengan temuan gajah purba di Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo secara 
pasti belum dapat teridentifikasi jenis binatangnya. Namun demikian, temuan 
molar inferior (gigi geraham bawah) menunjukkan indikasi kuat bahwa temuan 
tersebut berasal dari jenis Elephas sp.. Sekedar perbandingan bahwa jenis Elephas 
hydsudrindicus., pernah ditemukan dalam posisi 90 persen utuh di Dusun Sungun, 
Desa Medalem, Kabupaten Blora, Jawa Tengah oleh Museum Geologi Bandung 
tahun 2009. Tidak menutup kemungkinan bahwa temuan gajah purba di Dusun 
Kuwojo, Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 
merupakan temuan sejenis dengan temuan di Desa Sungun, Kabupaten Blora.

Temuan fosil binatang di Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo (Situs Banjarejo), secara 
umum merupakan jenis khas binatang yang hidup pada Kala Plestosen Tengah di 
Jawa. Jenis binatang tersebut berdasarkan biostratigrafi Jawa merupakan bagian 
dari kelompok Fauna Trinil HK dan Fauna Kedungbrubus. Kedua Kelompok Fauna 
tersebut hidup berdampingan selama Kala Plestosen Tengah sekitar 800 ribu – 400 
ribu tahun lalu.  (Suzuki, 1985, dalam Siswanto, 2016). 

Berdasarkan Biostratigrafi Jawa, jenis gajah purba Elephas sp., pertama kali 
hadir pada Fauna Kedungbrubus sekitar 800.000 tahun yang lalu. Gajah purba jenis 
Elephas sp., dapat beradaptasi dengan lingkungan purba dan keturunannya terus 
berlanjut hingga saat ini menjadi gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) 
(Widianto, 2005). 

Temuan gajah purba di Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo perlu dilakukan kajian 
lebih mendalam, untuk mengetahui secara pasti jenis gajah purba tersebut, 
meskipun indikasi ke arah Elephas sp., sangat besar. Kepastian jenis binatang sangat 
dibutuhkan sebagai bahan kajian untuk mengetahui proses evolusi, proses migrasi 
gajah purba ke Indonesi, dan untuk mengetahui lingkungan purba saat itu.

B. KONTEKS STRATIGRAFI DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN

Satu hal yang perlu dipastikan adalah status temuan dalam konteks stratigrafi. 
Hal ini menjadi sangat penting, karena dapat memberikan informasi mengenai 
lapisan pengandung temuan, proses sedimentasi dan mengetahui lingkungan 
pengendapan serta dapat digunakan untuk mengetahui kronologi relatif temuan. 

Konteks stratigrafi temuan fosil gajah purba Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo 
kemungkinan besar berasal dari lapisan konglomerat pasir dan lempung karbonatan 
(Widiyanta, Dkk. 2017). Lapisan tersebut tersingkap di Sendangsari, dan hilir Sungai 
Sendang Sari, tepatnya di sebelah barat kotak ekskavasi penyelamatan. Berdasarkan 
ciri fisik lapisan pengandung temuan di lokasi ekskavasi penyelamatan gajah purba 
adalah lempung karbonatan. Lapisan tersebut dapat dikorelasikan/disebandingkan 



73

dengan lapisan lempung karbonatan yang tersingkap di Sendang Sari dan Hilir 
Sungai Sendang Sari. 

Kemungkinan analisis kontekstual terkait proses pengendapan temuan fosil gajah 
purba di Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo adalah sebagai berikut: beberapa binatang 
mati, terfosilkan dan terendapkan pada lingkungan aslinya. Setelah itu terjadi 
proses eksogenik berupa transportasi, erosi/longsoran, kemudian terendapkan 
kembali tidak jauh dari posisi aslinya. Salah satu bukti indikasi tersebut adalah 
posisi temuan fosil atau fragmen fosil tulang binatang tidak beraturan dan berada 
pada lokasi berdekatan. Fosil tulang dari beberapa binatang tersebut terendapkan 
pada lapisan lempung karbonatan. Lapisan lempung karbonatan kemungkinan 
besar merupakan lapisan tanah purba (paleosoil) dan merupakan lapisan asli 
pengendapan fosil-fosil binatang. Lapisan lempung karbonatan tersebut pernah 
muncul kepermukaan dan kemungkinan pernah menjadi daratan. Asumsi ini 
didukung dengan temuan caliche yang cukup signifikan.

Korelasi stratigrafi di lokasi Sendang 
Sari, Hilir Sendang Sari dan lokasi 
ekskavasi. 

Gambar oleh M. Rais Fathoni
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Posisi temuan fosil cenderung menyebar ke arah timur laut dan cenderung 
miring ke arah selatan. Posisi temuan hampir sejajar dengan jurus dan perlapisan 
batuan dasar (bed rock) yang relatif arah timur dengan sudut kemiringan arah 
selatan. Hal tersebut merupakan bukti bahwa fosil-fosil tersebut terendapkan pada 
lapisan aslinya yaitu lapisan lempung karbonatan.          

Berdasarkan pengamatan secara megaskopis lapisan batuan/litologi di kotak 
ekskavasi penyelamatan dan data-data lapisan tanah hasil survei geologi di sekitar 
lokasi penemuan fosil gajah purba dapat diklasifikasikan sebagai berikut (dari tua-
muda) adalah lempung biru, lempung abu-abu, pasir karbonatan, lempung biru, 
pasir konglomeratan dan lempung karbonatan cokelat keputihan.

Berdasarkan urutan lapisan tanah tersebut di atas sekilas menggambarkan fasies 
pengendapan di lingkungan transisi. Lingkungan transisi merupakan lingkungan 
peralihan antara lingkungan darat dan lingkungan laut. Lingkungan peralihan ini 
merupakan area dinamis sebagai akibat interaksi intensif antara energi gelombang, 
pasang-surut, angin, arus dan perubahan muka air laut. Sedimentasi di zona 
peralihan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang-surut air laut. Endapan di 
lingkungan transisi berasal dari daratan, erosi dasar laut, onggokan cangkang dan 
material lepas lainnya. 

Analisis geologi dan Gambar ilustrasi oleh M.Rais Fathoni
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Lapisan lempung biru di bagian bawah, dominan menunjukkan material dari 
laut. Kondisi pasang-surut, perubahan muka laut, gelombang dan arus merupakan 
proses sedimentasi yang mengontrol pembentukan lapisan tersebut. Sedangkan 
lapisan-lapisan tanah di atas lapisan lempung biru merupakan lapisan yang proses 
dan materialnya dominan berasal dari daratan. Komposisi material penyususn 
lapisan-lapisan tersebut terdiri dari detritral klastika dari material batu gamping 
atau material dengan unsur karbonat tinggi yang sudah ada sebelumnya. 

Secara fisiografi posisi lokasi temuan gajah purba dan Situs Banjarejo terletak 
di zona depresi dengan elevasi  rendah dan diapit oleh dua perbukitan kapur yaitu 
Zona Kendeng di sebelah selatan dan Zona Rembang di sebelah utara. Kedua 
perbukitan tersebut menyumbang sedimen klastika karbonat yang tertransportasi 
dengan mekanisme sungai. Selain material klastika karbonat diendapkan juga 
material lain seperti pecahan fosil kerang moluska dan pecahan fosil vertebrata 
secara bersamaan dengan klastika karbanat melalui mekanisme sungai. Hal ini 
membuktikan bahwa sebagian material yang terendapkan berasal dari darat, 
dugaan ini diperkuat dengan keberadan struktur sedimen berupa mikro silangsiur 
dan fining upward sebagai penciri lingkungan fluvial. 

Selaras di atas lapisan lempung biru diendapkan satuan batuan karbonatan 
berukuran butir lempung hingga krikilan dan gamping konglomeratan. Satuan 
batuan ini terendapkan pada lingkungan marjinal marine/ transisi, arus gelombang 
masih berperan aktif dalam proses pembentukan batuan ini, sehingga sangat 
dimungkinkan satuan batuan ini terendapkan pada lingkungan pantai, wave zona 
atau lingkungan darat sekitar pantai. Keberadaan fosil binatang vertebrata semakin 
memperkuat dugaan bahwa dahulu wilayah ini merupakan lingkungan darat dekat 
zona garis pantai, berdekatan dengan daerah padang rumput, dan hutan terbuka. 
Satuan batuan karbonatan dan gamping konglomeratan secara stratigrafi regional 
merupakan anggota Formasi Lidah bagian tengah-atas berumur Plestosen Bawah-
Plestosen Tengah.

Kemudian di atasnya diendapkan secara tidak selaras endapan alluvial. Endapan 
alluvial ini bersifat lepas dengan material berukuran lempung dan kerikil. Satuan 
batuan ini diendapkan pada lingkungan pengendapan sungai dan sebagian terbentuk 
dari hasil proses denudasial (erosi) dari batuan dasar. Endapan alluvial ini berumur 
resen, jika disebandingkan dengan stratigrafi regional berumur Holosen. Proses 
pembentukan endapan ini masih berlangsung hingga saat ini. 

Selain berdasarkan karakteristik jenis binatang yang ditemukan, kronologi 
relatif dapat dikaitkan dengan data-data lito-stratigrafi di sekitar lokasi penemuan 
fosil gajah purba. Data lito-stratigrafi di sekitar lokasi penemuan fosil gajah purba 
berupa jenis batugamping konglomeratan, nodul carbonatan, dan caliche. Jenis 
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batuan tersebut mengingatkan pada litologi grenzbank dan nodul carbonatan di 
Situs Sangiran, setidaknya berusia 800.000 hingga 1 juta tahun lalu. Meskipun di 
kedua wilayah tersebut menunjukkan kondisi litologi utama yang sangat berbeda, 
akan tetapi beberapa unsur kesamaan tersebut dapat digunakan sebagai salah 
satu aspek kesebandingan litologis. Kesebandingan litologi antar ke dua wilayah 
berimplikasi terhadap interpretasi pembentukan batuan dan usia relatif temuan 
(Widianto, 2005).

IV
KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis terhadap temuan fosil binatang, serta data lito-strigrafi, di 
Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo yang merupakan bagian dari Situs Banjarejo, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

• Jenis binatang di kotak ekskavasi penyelamatan di Dusun Kuwojo, Desa 
Banjarejo antara lain Ordo Proboscidea (binatang berbelalai), kemungkinan 
besar merupakan jenis Elephas sp., Familia Bovidae, Bibos palaeosondaicus 
(banteng), Familia Cervidae, Gavialus sp., (Buaya Sungai), Crocodylus sp., 
(buaya muara), Gastropoda (kerang), dan catfish (semacam ikan air tawar). 

• Konteks stratigrafi temuan di lokasi temuan gajah purba adalah satuan 
lempung karbonatan 

• Lingkungan pengendapan berupa lingkungan pantai, wave zona atau 
lingkungan darat dekat zona garis pantai, berdampingan dengan daerah 
padang rumput, dan hutan terbuka. Satuan batuan karbonatan dan 
gamping konglomeratan secara stratigrafi regional merupakan anggota 
Formasi Lidah bagian tengah-atas berumur Plestosen Bawah-Plestosen 
Tengah. 

B. PENUTUP

Situs Banjarejo kembali menunjukkan bukti potensi paleontologis dengan 
ditemukannya fosil gajah purba dengan komponen fosil tulang relatif lengkap dan 
utuh di Dusun Kuwojo, Desa Banjarejo. Lokasi penemuan fosil gajah purba secara 
geomorfologi merupakan bagian dari perbukitan struktural bergelombang landai. 
Perbukitan tersebut sangat potensial dengan temuan sisa-sisa kehidupan purba 
Kala Plestosen di Situs Banjarejo. Temuan fosil gajah purba tersebut memberikan 
bukti akan nilai penting Situs Banjarejo. Sedikit sekali situs-situs Kala Plestosen di 
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Jawa dapat memberikan informasi terkait temuan fosil binatang relatif lengkap dan 
utuh. Hingga saat ini informasi terkait penemuan fosil binatang relatif lengkap dan 
utuh hanya di Situs Patiayam, Situs Sangiran , Situs Medalem dan Situs Banjarejo.

Posisi Situs Banjarejo secara fisiografi merupakan bagian dari Cekungan 
Randublatung sangat mungkin akan memberikan gambaran baru mengenai 
eksistensi daerah Jawa Tengah di bagian utara. Hingga saat ini baru Situs Banjarejo 
yang mampu memberikan informasi terkait penghunian binatang dan manusia 
purba di wilayah tersebut. Dengan ditemukannya Situs Banjarejo semakin lengkap 
informasi terkait proses penghunian Pulau Jawa khususnya Jawa bagian Tengah. 
Bagian barat terdapat Situs Semedo, bagian selatan terdapat Situs Sangiran, 
bagian utara terdapat Situs Banjarejo, bahkan di utara Pulau Jawa bagian tengah 
terdapat Situs Patiayam yang dulunya pernah terpisah dengan induk Pulau Jawa. 
Kemungkinan besar situs-situs tersebut mempunyai kaitan erat dalam proses 
perpindahan serta penghunian Pulau Jawa selama Kala Plestosen oleh binatang 
dan manusia.

Jenis, Konteks Stratigrafi dan Lingkungan Pengendapan 
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