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GENEALOGI HISTORIOGRAFI  
SEBAGAI NARATIF SEJARAH 

 

Mohammad Imam Farisi1 
 

 
"Genealogy is gray, meticulous and patiently 
documentary. Genealogy is gray because it is 

not black or white; it is not random or 
haphazard but a careful consideration of texts 

that have been written and rewritten from 
multiple perspectives (Foucault) 

 
 

Kajian akademik tentang historiografi mulai dilakukan sejak pasca 
PD-II, dan semakin intensif pada periode sebelum dekade terakhir ini, 
ketika muncul wacana dan minat baru dalam historiografi tentang 
hakikat realitas sejarah, bukti-bukti sejarah, dan hubungan keduanya 
dari perspektif epistemologi keilmuan. 

Dari perspektif budaya dan peradaban, mungkin tak terlalu 
salah bila dikatakan bahwa ekspolarasi sejarah sebagai ”peristiwa” 
(res gestae) hanya memiliki makna bagi kebudayaan dan peradaban 
manusia ketika sejarah menjelma menjadi ”kisah” (rerum gestarum). 
“Jika kita ingin belajar tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan 
manusia”, kata Thucydides, “kita tidak bisa merujuk pada ramalan, 
para nabi, kitab-kitab suci, atau kitab-kitab hukum waktu itu. 
Melainkan dari kompilasi bukti-bukti yang telah dikaji secara cermat, 
dan dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari bukti-bukti yang 
mendukungnya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai historiografi. 
Karenanya, penulisan sejarah merupakan salah satu dari aktivitas 
kultural yang paling penting dalam peradaban Barat” (Windschuttle, 
2002). 

Apa, bagaimana dan mengapa realitas sejarah sebenarnya 
merupakan persoalan tentang “kerangka berpikir tentang realitas 
sejarah dan bagaimana mengungkapnya”, sehingga historiografi dan 
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sejarawan mampu melakukan transisi antara masa lalu dan sekarang, 
dan membuat demarkasi di antara keduanya. Persoalan tentang 
”bagaimana realitas sejarah direpresentasikan” inilah yang sejak lama 
menjadi fokus perdebatan di kalangan sejarawan dan filosof sejarah 
Yunani Kuno hingga periode posmodern oleh Benedetto, 
Collingwood, Hempel, Nagel, Gardiner, Loytard, Foucault, Derrida, 
White, dll. Historiografi, karenanya, menjadi semacam genealogi 
pemikiran epistemologis tentang representasi realitas sejarah dalam 
konteks hubungan antara sejarawan—historiografi—bukti sejarah—
realitas sejarah, dengan segala bentuk dan klaim kebenarannya 
(Ankersmit, 1994). Dengan demikian, genealogi historiografi bukan 
terletak pada persoalan ”apa realitas masa lampau yang harus 
diungkap di dalam praktik sejarah” melainkan lebih pada persoalan 
“bagaimana realitas masa lampau dapat diungkap sejarawan”. 

Dalam sejumlah kepustakaan sejarah, historiografi merujuk pada 
beberapa pengertian: (1) studi perkembangan historiografi sebagai 
disiplin akademik; (2) studi akademik tentang metodologi 
historiografi (paradigma, alat, metode, dan pendekatan); (3) tubuh 
penulisan sejarah oleh sejarawan berkaitan dengan isu-isu atau tema-
tema tertentu dalam konteks ruang dan waktu secara akademik, 
berdasarkan alat, metode, dan pendekatan ilmu sejarah; dan (4) 
praktik penulisan sejarah dalam bentuk kisah (cf. Breisach, 1994; 
Wikipedia, 2008). Dalam tulisan ini, historiografi digunakan dalam 
pengertian kedua, yaitu sebagai ”studi akademik tentang metodologi 
historiografi”. 
 
Historiografi sebagai Naratif 

Pandangan bahwa historiografi sebagai naratif, sudah 
dikemukakan sejak abad 19 oleh Leopold von Ranke, yang diakui 
sebagai salah satu bapak sejarah modern, dan tetap diakui dan 
digunakan hingga sekarang. Dalam konteks sejarah dan historiografi 
naratif, peran bahasa menjadi sangat esensial. Karena bahasa yang 
digunakan dalam ilmu pengetahuan menunjukkan “a thing”, dan 
seperti argumen Hans Bertens bahwa konten (a thing) dalam realitas 
sejarah memperoleh bentuk hakikinya di dalam bahasa (form/style of 
talking about thing). Historiografi naratif  dipandang mampu 
memberikan ilustrasi terbaik dari semua realitas sejarah, dan bahwa 
bahasa historislah yang mempunyai sifat tak tembus cahaya yang 
sama ketika sejarawan berhubungan dengan “things” di dalam 
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realitas sejarah. Karenanya, naratif sangat relevan untuk studi sejarah 
dan sejarawan perlu memahami bahwa struktur naratif adalah sentral 
dalam tekstualisasi sejarah (Ankersmit, 1994). Bahwa tindakan 
manusia adalah cerminan logika berkesinambungan yang dinyatakan 
dalam bahasa dan kategori-kategori konseptual, dan karena itu, 
historiografi merupakan “penggambaran secara naratif-deskriptif ” 
tentang masa lalu yang ditulis/dikonstruksi oleh sejarawan “di sini” 
dan “sekarang” sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa (Munslow, 
2001). 

Sekalipun ada perubahan pengertian atau pemaknaan 
terhadap historiografi sebagai naratif. Perbedaan menyangkut 
persoalan apa, mengapa, dan bagaimana menaratifkan, sangat 
ditentukan oleh perbedaan epistemologi sejarawan tentang sejarah 
dan historiografi. Dari kajian terhadap perkembangan epistemologi 
sejarah, metodologi historiografi secara genealogis dapat dibedakan 
menjadi empat pijakan, yaitu positivisme induktif, positivisme 
deduktif, hermenetika transendental, dan posmodernisme. Dari 
empat epistemologi ini muncul empat tipologi historiografi naratif, 
yaitu naratif-empirik didasarkan pada filsafat positivisme induktif, 
naratif-intensional didasarkan pada filsafat hermenetika 
transendental, meta-naratif didasarkan pada filsafat positivisme 
deduktif, dan lokal-naratif didasarkan pada filsafat posmodernisme. 
Keempat tipologi historiografi naratif dalam konteks paradigma 
keilmuan tersebut digambarkan sebagai berikut. 
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Genealogi keempat tipe historiografi sebagai naratif tersebut, 
membenarkan Walter Truett Anderson (Wikipedia, 2008) yang 
mengindentifikasinya sebagai bentuk konfigurasi empat paradigma, 
yaitu: postmodern-ironist yang memandang kebenaran sebagai 
konstruksi sosial; scientific-rational yang memandang kebenaran bisa 
diperoleh melalui metode ilmiah, inkuiri ketat; social-traditional yang 
memandang kebenaran di dalam warisan peradaban Amerika dan 
Barat; dan neo-romantic yang memandang kebenaran sebagai bisa 
diperoleh di dalam keserasian dengan alam dan/atau pengungkapan 
spiritual dari nurani. 

Dengan sifatnya sebagai naratif, historiografi memiliki dua sisi 
yang saling berkaitan, yaitu di satu sisi sebagai karya ilmiah, karena 
diperoleh dari hasil kajian yang didasarkan pada metode dan 
prosedur ilmiah, dan pada sisi lain adalah karya sastra, karena 
penulisannya memerlukan kecermatan dan ketepatan penggunaan 
bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa. Hanya saja sifat 
kesasteraan sebuah historiografi tetap merupakan wacana masa 
lampau yang dipandang benar, hasil dari penggambaran naratif dan 
analisis kejadian masa lampau berhubungan dengan ras manusia. 
Sebagai naratif masa lampau, bentuk historiografi selalu dan tetap 
mengikuti konten, bentuk historiografi senantiasa tetap transparan 
mengungkap apa yang benar-benar terjadi yang ada di dalam bukti-
bukti sejarah. Oleh karena itu, dalam pengungkapan realitas sejarah, 
objektivitas tetap menjadi tujuan, namun untuk mencapainya 
dibutuhkan bahasa referensial sebagai alat sejarawan (Munslow, 
2001).  

Sifat kesasteraan historiografi ini, sudah muncul sejak periode 
penulisan sejarah Yunani Kuno, di dalam tradisi logosentris pada 
periode awal sejarah pre-Socrates--Heraclitus, Herodotus, dan 
Thucydides—dalam penulisan epos Yunani, atau sebelum itu, yaitu 
epos naratif. Kisah-kisah sejarah dalam epos Yunani Kuno, satu 
dengan lainnya tidak eksklusif, di samping ada kontradiksi satu 
dengan lainnya, karena banyak diinspirasi oleh kontemplasi etika dan 
estetika. Selain juga karena konflik politik dan peperangan distimulasi 
oleh kesadaran politik dan sosial yang tinggi, dan karena kata-kata 
yang ditulis sedikit banyak memiliki toleransi terhadap tradisi 
divergen dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Karenanya, 
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historiografi naratif-deskriptif  posmodernisme--sejak Nietzsche dan 
Heidegger--tampaknya juga melakukan ”a natural nostalgia” 
(Ankersmit, 1994).  

Pandangan bahwa historiografi adalah karya sastera, 
tampaknya tidak begitu populer dan bukan merupakan pandangan 
mayoritas sejarawan. Akan tetapi, seperti Quintilianus pernah 
mengatakan, bahwa "historia est proxima poesis et quodammodo carmen 
solutum" (sejarah sangat dekat pada puisi/sastra, begitupun dalam 
pembicaraan, sebuah puisi diungkapkan dalam bentuk prosa). 
Walaupun tidak secara khusus membahas hal ini, Ranke 18 tahun lalu 
juga mengatakan bahwa di dalam historiografi ada juga esensi 
puitiknya. Bahkan lebih eksplisit, Nietzsche mengatakan bahwa, "eine 
grosse künstlerische Potenz, ein schaffendes Darüberschweben, ein liebendes 
Versenktsein in die empirische Data, ein Weiterdichten an gegebnen Typen" 
(seorang yang sangat berbakat seni, pribadi mandiri kreatif, pencinta 
keterlepasan diri di dalam data empirik, juga ada di dalam dirinya 
jiwa puitis) atau secara singkat memiliki “das Künstlerauge”.  

Oleh sebab itu, beberapa sejarawan, seperti Windelband, 
Rickert, Croce, Foucault, dan Notosusanto memandang bahwa 
historiografi naratif-deskriptif sebagai karya sastra/seni, a fictional 
construct yang bersifat ”nomotetik” dan ”geisteswissenschatften 
idiographic” atau “idiographic science” (Ankersmit, 1994). Sifat 
kesasteraan ini, kata Munslow (2001) bisa mengubah historiografi 
sebagai proses penemuan realitas objektif menjadi realitas fiksional; 
dan historiografi sebagai laporan tentang realitas objektif menjadi 
laporan karya sastra semata. Hayden White, teoretisi sejarah Amerika, 
dan salah seorang guru asli gerakan posmodernisme, penulis 
Metahistory, juga mengatakan bahwa sejarah naratif bisa dikenali dari 
manifestasinya di dalam fiksi-fiksi verbal, konten-konten yang lebih 
bersifat ditemukan daripada didapatkan” (Windschuttle, 2002). 

Peran sejarawan di dalam historiografi naratif-deskriptif , di 
satu sisi adalah seorang ilmuwan, ahli sejarah, yang harus patuh pada 
tradisi keilmuan, dan pada sisi lain adalah sastrawan/seniman, yang 
harus mampu menulis realitas sejarah yang terungkap dalam bahasa 
yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu bahasa (Notosusanto, 1984). 
Historiografi adalah tubuh pengetahuan tentang dunia fisikal masa 
lampau” yang direplikasi atau  direkonstruksi oleh sejarawan secara 
naratif (Marwick, 2001), yang kebenarannya bergantung pada dua 
hal, yaitu: pertama, kemampuan naratif-deskriptif sejarawan di dalam 



 20 

menyusun gambaran masa lampau, kedua, kemampuan sejarawan 
menganalisis dan memilih bukti-bukti yang dipandang bermakna 
untuk keperluan menyusun sebuah penggambaran secara naratif-
deskriptif  .  
 
Historiografi Naratif-Empirik 

Historiografi naratif-empirik adalah tipologi pertama dalam 
sejarah penulisan historiografi. Proponen tradisi ini di antaranya 
adalah Polybius, Leopold von Ranke, Friedrich Carl von Savigny, 
Geoffrey Rudolph Elton, Amalie von Ranke, Robert von Ranke 
Graves, R. J. Shafer, C. Behan McCullagh. 

Filsafat yang mendasari historiografi naratif-empirik adalah 
naïve empiricism, direct empiricism, sense-datum empiricism atau 
"immediate sense experience”, yaitu filsafat positivisme-logis yang 
mendasarkan pandangannya bahwa semua objek terdiri dari materi-
fisik, dan memiliki ukuran, bentuk, tekstur, bau, rasa, dan warna, 
yang bisa dipersepsi secara tepat apa adanya. Realitas adalah semua 
objek yang dapat diindera dengan tepat dan apa adanya. Asumsi-
asumsi yang mendasari naïve empiricism adalah: (1) eksistensi dunia 
adalah objek-objek material; (2) pernyataan-pernyataan tentang objek 
dipandang benar bila melalui pengalaman-indera; (3) objek-objek 
tidak hanya ada ketika dipersepsi tetapi juka ketika tidak dipersepsi 
(perception-independent); (4) objek mampu mempertahankan ciri-
cirinya ketika dipersepsi sebagaimana adanya, sekalipun ketika tidak 
dipersepsi; (5) melalui indera, subjek mempersepsi dunia secara 
langsung, sebagaimana adanya, dan pengetahuan atasnya adalah 
benar. Berdasarkan asumsi ini, dunia yang diamati adalah dunia 
nyata itu sendiri, atau hanyalah potret persepsi internal yang 
dihasilkan oleh proses neural di dalam pikiran (Wikipedia, 2008). 

Sejalan dengan dasar epistemologi empirisme-naif tersebut, 
historiografi naratif-empirik bersifat ”source-based historiography” 
berdasarkan postulat transparan ganda (double transparency postulate). 
Pada postulat pertama, bukti sejarah dianggap transparan tentang 
dasar kenyataan historis karena yang pertama kali mengungkap 
fakta; atau bukti sejarah dipandang menawarkan kepada sejarawan 
suatu pandangan tentang kenyataan masa lampau "melalui bukti". 
Transparansi kenyataan historis ini diperlukan agar sejarawan 
mampu menciptakan entitas realitas sejarah yang bisa dikenali 
(karena ini memerlukan kondisi konstan, latar belakang umum). 
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Dengan demikian, postulat pertama menjamin kehadiran latar 
belakang yang konstan yang mampu mengantisipasi terjadinya 
evolusi di dalam penyajian masa lampau dari waktu ke waktu. Pada 
postulat kedua, bukti sejarah transparan terhadap pertimbangan 
sejarawan mengenai bagian masa lampau yang relevan, atau 
transparan tentang niat historiografis sejarawan yang menulisnya. 
Bukti sejarah menyediakan secara lengkap wahana yang tepat bagi 
pandangan atau minat sejarawan. Transparansi bukti sejarah 
diperlukan karena bersifat kondisional, perlu ada, bagi pandangan 
dan minat sejarawan agar membiarkan masa lalu itu sendiri yang 
berbicara. Dengan demikian, postulat kedua menyediakan kepada 
sejarawan “suatu objek”, dalam bentuk niat sejarawan, bagi penulisan 
sejarahnya. Tanpa keobjektifan pandangan dan minat sejarawan 
(bahwa bukti sejarah adalah wahana yang tepat), sejarawan tidak 
punya jaminan bahwa evolusi yang diamatinya lebih daripada sebuah 
cerminan/pemantulan dari pengalaman secara personal atas 
pembacaan berbagai bukti historis (Ankersmit, 1994). 

Kedua postulat historiografi naratif-empirik ini mendapat kritik 
tajam dari proponen historiografi naratif-intensional, naratif-lokal, 
maupun meta-naratif, yang sama-sama memposisikan realitas sejarah 
tidak berada di luar kesadaran/pengalaman historis sejarawan. 
Terhadap kritik tersebut, Evans (1999) berargumen bahwa mereka 
yang terlalu merelatifkan (hyper-relativism) dan skeptis. Padahal untuk 
mencapai validitas sejarah dan historiografi, sejarawan telah 
melakukan upaya-upaya intelektual sesuai dengan kaidah disiplin 
dan teori-teori keilmuan yang secara umum telah disepakati di 
kalangan ilmuwan. Elton (1967) seorang proponen kuat tradisi 
historiografi naratif-empirik juga menolak paham naratif-lokal 
postmodernisme, dan menyatakannya sebagai suatu "intellectual 
equivalent of crack". Dalam pandangan Elton, tugas pokok sejarawan 
adalah mengumpulkan bukti empirik dan menganalisa secara objektif 
apapun yang dikatakan atau terdapat pada bukti tersebut. Seperti 
Ranke, Elton sangat menekankan peran individu-individu dalam 
sejarah daripada kekuatan-kekuatan abstrak dan impersonal apapun. 

Berdasarkan kedua postulat transparan ini, maka objektivitas 
kebenaran sejarah dalam historiografi naratif-empirik bisa dicapai jika 
identifikasi terhadap realitas masa lampau lengkap dan pandangan 
dan minat sejarawan terhadapnya dimungkinkan. Kemungkinan 
seperti itu bisa dicapai, kata Ranke, apabila sejarawan berupaya 



 22 

sebisa mungkin untuk ”tidak hadir” dan ”meniadakan sepenuhnya 
keberadaan diri dan pengalaman historisnya” di dalam bukti-bukti 
peristiwa sejarah yang ditulis. Tugas utama sejarawan hanya 
menghadirkan masa lampau di dalam historiografi yang ditulisnya 
berdasarkan bukti-bukti historis tangan pertama yang tersedia. 
Dengan kata lain, historiografi naratif-empirik menempatkan 
sejarawan dan pengalaman historisnya di ruang kosong peristiwa 
sejarah yang ditulisnya (Ankersmit, 1994). Ranke juga tidak yakin 
bahwa teori-tori umum atau gagasan dalam pemikiran idealisme 
absolut Hegelian  dapat melampuai ruang dan waktu, dan karenanya 
ia lebih menekankan pada peran manusia sebagai subjek sejarah dan 
penggunaan sumber pertama. Ketidakmauan Ranke atas perlunya 
kesatuan teori atau tema ini, kemudia dia disebut sebagai seorang 
"mindless empiricist” atau "naive empiricist”. Sebutan yang kemudian 
ditentang keras oleh Geoffrey Rudolph Elton sehingga melahirkan 
debat dengan Carr yang sangat terkenal di Inggris di awal tahun 
1960an (lihat. Carr, 1961; Elton, 1967; IHR, 2005).   

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka historiografi naratif 
diartikan sebagai deskripsi, penggambaran, representasi, 
pengungkapan, atau pencerminan secara kronologis dari semua 
kejadian atau peristiwa masa lampau secara objektif, secara aktual, 
apa adanya, seperti yang benar-benar terjadi sesuai dengan hasil 
pengamatan terhadap bukti-bukti empirik yang ditemukan. Seperti 
kata Ranke “writing history as it essentially was not the duty to judge the 
past, nor to instruct one's contemporaries with an eye to the future, but 
rather merely to show how it actually happened--wie es eigentlich gewesen". 
Karenanya, tugas utama sejarawan adalah “must seek for the "Holy 
hieroglyph" that is God's hand in history by keeping an "eye for the 
universal" whilst taking "joy in the particular". (Wikipedia, 2008). 
Kebenaran historiografi terletak pada apakah sebuah operasi 
historiografi berkenaan dengan pernyataan-pernyataan historis yang 
valid dari begitu banyak pernyataan historis yang dibutuhkan dengan 
metodologi yang tegas/ketat untuk memproduksi sebuah 'true 
discourse of past' (Ankersmit, 1994).  

Dengan kata lain, secara naratif-empirik, historiografi adalah 
kebenaran sejarah itu sendiri (historical truth itself) (Marwick, 2001); 
atau meminjam ungkapan Carnap, bahwa realitas sejarah terdapat di 
dalam pernyataan-pernyataan empirik di dalam historiografi. Bukti-
bukti sejarah yang dipresentasikan di dalam historiografi secara 
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esensial adalah benar-benar terjadi di masa lampau, dan sejarawan 
hanya mengikuti garis berpikir yang terdapat di dalam sumber-
sumber dan bukti-bukti sejarah yang menghantarkannya pada realitas 
sejarah yang tersembunyi di baliknya. Sumber-sumber dan bukti-
bukti sejarah adalah ubin yang memungkinkan sejarawan mampu 
melihat realitas yang berada di bawahnya. Bahwa esensi masa 
lampau laksana lautan fenomena sejarah yang perlu diuraikan dan 
dijelaskan. Masa lalu itu diandaikan seperti pokok fenomena yang 
sudah ada sebelum sejarawan, yang menunggu diuraikan dan 
dijelaskan (Ankersmit, 1994). 

Beberapa contoh historiografi naratif-empirik karya Ranke, 
“History of the Latin and Teutonic Nations from 1494 to 1514” (1824); “The 
Princes and Peoples of Southern Europe in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries”; “Civil Wars and Monarchy in France, in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries: A History of France Principally During That Period, 
1852-1861”. Karya Carr, “The Russian Revolution: From Lenin to Stalin 
(1917-1929)”; “A History of Soviet Russia”. 

 
Historiografi Meta-Naratif 

Historiografi meta-naratif, disebut juga "master/grand narratives, 
yang secara tipikal dicirikan oleh beberapa bentuk kebenaran 
transendental dan universal, adalah tipologi kedua dalam sejarah 
penulisan historiografi. Historiografi metanaratif adalah sebuah 
gagasan abstrak tentang perlunya penjelasan komprehensif atas 
pengalaman atau pengetahuan sejarah. Menurut John Stephens, 
historiografi meta-naratif adalah historiografi yang berupaya untuk 
menciptakan sebuah skema naratif budaya secara total, universal atau 
global yang menata dan menjelaskan pengetahuan dan pengalaman 
sejarah masa lampau. Historiografi karenanya merupakan sebuah 
kisah tentang kisah, yang mengarahkan dan menjelaskan ”kisah-kisah 
kecil” (little stories) di dalam kesatuan skema universal historiografi 
(Wikipedia, 2008). Proponen tradisi ini di antaranya adalah Ibn 
Khaldūn, al-Tabari, Jami al-Tawarikh, Rashid al-Din, George Sale, 
Arnold J. Toynbee, Oswald Spengler, Fernand Braudel, John 
Stephens, dan Bossuet.  

Filsafat yang mendasari historiografi meta-naratif adalah 
universalisme (idealisme absolut) dari Plato, Aristoteles, Kant, Hegel, 
Schiller, dan Marx, yang memberikan teori umum tentang sejarah 
sebagai kesatuan yang menyeluruh dan utuh, karena diarahkan oleh 
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karakteristik-karakteristik dasar yang pasti dan prinsip-prinsip yang 
abadi. Dalam filsafat fenomenologi-dialektik-transendental Hegel, 
prinsip ini dapat ditemukan dalam pemikiran bahwa kemajuan dalam 
sejarah secara aktual bukanlah gagasan tentang eksistensi material 
umat manusia, melainkan perkembangan spiritual kemanusiaan. 
Yaitu ketika manusia mampu melakukan ekspolarasi fenomena—
objek yang hadir di dalam pengalaman kesadaran dirinya—sebagai 
alat untuk mencapai spirit metafisik, absolut, dan ontologis yang 
berada di balik fenomena. Konsep, gagasan, teori yang dihasilkan 
pikiran atau logika, adalah sebuah kualitas entitas yang eksistensinya 
konsisten secara universal, yang memungkinkan subjek “going beyond 
the particular, beyond Nature”, dan karenanya pikiran itu sendirilah 
yang nyata, memiliki kebenaran metafisik, absolut, dan ontologis; dan 
apapun yang kebenarannya absolut selalu benar, di manapun, 
kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Entitas apapun yang tidak 
relevan dengan itu tidak bisa dikatakan kebenaran  (Wikipedia, 2008). 
Sedangkan dari Marx, historiografi meta-naratif memperoleh dasar 
dari teori materialisme-dialektik yang memandang bahwa perjuangan 
untuk menguasai alat-alat produksi merupakan penggerak dari 
semua perkembangan sejarah.  

Berdasarkan pemikirannya itu, bagi Hegel “history as the 
unfolding of a universal story and being a one-size-fits-all approach”, 
dengan kebenaran yang bersifat global, universal, menyeluruh, suatu 
totalitas, berlaku di dalam semua waktu dan konteks dalam 
keharmonisan, tanpa menciptakan kontradiksi. Istilah universal 
merujuk pada pengertian kebenaran sejarah yang berlaku untuk 
seluruh individu, situasi, konteks, dan tempat, tanpa menciptakan 
kontradiksi. Berbeda dengan historiografi naratif-empirik yang 
menekankan pada ”first-hand accounts of eye-witnesses", historiografi 
meta-naratif secara tipikal difokuskan pada upaya untuk 
merumuskan struktur dan kecenderungan umum yang terjadi pada 
peristiwa-peristiwa sejarah. Sejarawan bisa saja secara ketat 
memfokuskan pada prinsip kronologis ketika mereka ingin 
menjelaskan suatu konsep dengan lebih baik. Dalam konteks Revolusi 
Perancis misalnya, sejarawan menunjukkan gejala-gejala umum yang 
ingin dibandingkan dengan revolusi lain tetapi juga memberikan 
ilustrasi regional dari kecenderungan umumnya revolusi di dunia. 
Sejarawan juga bisa menggunakan faktor-faktor sosiologis untuk 
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menunjukkan mengapa keragaman tipe masyarakat mampu 
mendukung terjadinya revolusi secara umum.  

Berdasarkan prinsip historiografi meta-naratif, tercipta sejumlah 
historiografi universal (tidak identik dengan sejarah dunia)--yaitu 
historiografi yang menggambarkan sejarah umat manusia sebagai 
suatu keseluruhan dan koheren. Historiografi universal pertama 
adalah karya Ephorus dari periode Yunani-Romawi yang sangat 
berpengaruh terhadap ambisi Polybius dan Diodorus untuk 
memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif terhadap dunia 
mereka. Karya Eusebius “Ecclesiastical History”, Augustine “City of 
God”, dan Orosius “History Against the Pagans”, yang juga sangat 
berpengaruh terhadap kebangkitan Kristen di Romawi (Wikipedia, 
2008). 

Pada masa modern, Bossuet menyusun “Discours sur l'histoire 
universelle” yang masih merefleksikan dan melanjutkan tradisi 
historiografi universal abad pertengahan. “A History of Civilizations” 
oleh Fernand Braudel. Sejarah Besar (Big History) “The Structure of Big 
History: From the Big Bang until Today” karya Fred Spier yang 
merupakan ambisi untuk mempertahankan projek dan membangun 
kesatuan sejarah yang melintasi skala semua waktu; dan “Maps of 
Time: An Introduction to Big History” karya David Christian, yang 
mengeksplorasi sejarah dari mikro-detik pertama Big Bang hingga 
penciptaan sistem tata surya, asal-usul kehidupan di bumi, evolusi 
umat manusia, revolusi pertanian, modernitas, dan abad ke-20, untuk 
menguji pola-pola dan tema-tema skala besar dalam ajaran Kristen, 
dan menyediakan perspektif skala waktu. Pada periode Islam 
pertengahan tercipta “Muqaddimah” dan “history of mankind” oleh Ibnu 
Khaldun; dan “Jami al-Tawarikh (Compendium of Chronicles)” oleh 
Rashid al-Din. Leopold Von Ranke pada akhir kariernya juga 
mencoba membuat historiografi universal, walaupun dia sangat 
menentang pemikiran Hegel yang memandang bahwa sejarah bukan 
diperankan oleh manusia melainkan oleh gagasan, kata, atau dibatasi 
oleh konsep (Wikipedia, 2008).  

Historiografi metanaratif universal juga menghasilkan “Annals 
(Tarikh al-Rusul wa al-Muluk atau Tarikh al-Tabari) yang memuat 
sejarah para nabi dan raja berdasarkan kreasi waktu Al-Qur’an, dan 
“The commentary on the Qur'an (al-musamma Jami al-bayan fi ta'wil al-
Qur'an atau Tafsir al-Tabari) karya al-Tabari. “Universal Chronicle” 
yang merupakan genre historiografi populer dan khusus dari masa 
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Eropa Barat pertengahan. Juga “Chronica” karya Eusebius of Caesarea 
yang dipandang sebagai titik awal dari tradisi pembuatan kronik 
universal, dan "Chronici canones”, memuat seperangkat tabel 
penyesuaian waktu. Kronik Eusebius menjadi dikenal di Barat Latin 
setelah diterjemahkan oleh Jerome. Kronik-kronik tersebut diciptakan 
berdasarkan tema sentral ideologis, seperti gagasan Augustinian 
tentang tekanan antara langit dan bumi, yang kemudian juga 
memainkan peranan penting dalam karya Otto von Freising “Historia 
de duabus civitatibu”. Pada periode Barat abad pertengahan, juga 
diciptakan kronik-kronik universal karya Bede, “Christherre-Chronik” 
karya Helinand of Froidmont, juga kronik-kronik universal karya 
Isidore of Seville, Jans der Enikel, Matthew Paris, Ranulf Higdon, 
Rudolf von Ems, Sigebert of Gembloux, Otto von Freising, dan 
Vincent of Beauvais (Wikipedia, 2008). 
 
Historiografi Naratif-Intensional 

Historiografi naratif-intensional, disebut juga ”kritis-interpretif” 
merupakan tipologi ketiga dalam sejarah penulisan historiografi. 
Proponen tradisi ini di antaranya Conal Furay, dan Michael J. 
Salevouris, Harold Bloom, Mark Jarzombek, dan Alun Munslow. 

Filsafat yang mendasari historiografi naratif-intensional adalah 
fenomenologi-transendental Edmund Husserl yang didasarkan pada 
aspek-aspek dari karya Franz Brentano dan Carl Stumpf, yang 
kemudian lebih jauh dikembangkan oleh Maurice Merleau-Ponty, 
Max Scheler, Edith Stein, Dietrich von Hildebrand dan Emmanuel 
Levinas. Konsep kunci dalam fenomenologi-transendental Husserl 
adalah ”intensionality” (juga disebut intentional object)—yaitu tindakan 
mental yang mengarah, memuat, atau tentang objek. Intensionalitas 
merupakan karakter dasar atau esensi dari kesadaran manusia 
sebagaimana yang dialami secara intuitif oleh subjek atas fenomena—
objek yang menghadirkan diri  dalam refleksi fenomenologis subjek—
dari sudut pandang orang pertama melalui proses intensional. 
Pengalaman intuitif ini menurut Husserl merupakan titik awal bagi 
subjek untuk mengekstraksi fitur-fitur esensial dari pengalaman dan 
esensi objek yang dialami, untuk selanjutnya digeneralisasi menjadi 
fitur-fitur esensial dari setiap kemungkinan pengalaman. Properti-
properti yang menjadi dan memiliki objek intensional merupakan 
kunci yang membedakan fenomena psikologis/mental dari fenomena 
fisikal (objek), karena fenomena fisikal sama sekali kurang memiliki 
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intensionalitas. Dengan prinsip intensionalitas ini, Husserl mencoba 
melampaui dikotomi subjek/objek warisan filsafat modern. 

Berdasarkan pemikiran di atas, Mark Jarzombek, berpandangan 
bahwa sekalipun sangat sulit untuk menunjukkan secara tepat, 
dualisme tradisional tentang objektivitas dan subjektivitas tidak 
hanya menjadi ambisi tinggi, tetapi juga menjadi situs dari suatu 
konsensus kompleks yang berada di antara sejarawan dan disiplin 
sejarah. Dualisme subjek-objek ini, menurutnya menjadi kepedihan 
khusus di dalam bidang sejarah seni dan arsitektural. Berkaitan 
dengan peran sejarawan, Harold Bloom berpandangan bahwa 
sejarawan tidak harus dilihat sebagai agen kreativitas yang mandiri, 
melainkan sebagai bagian dari sejarah yang mentransendenkan 
historiografinya dan pada derajat yang lebih tinggi telah memberinya 
bentuk. Sejarawan hanyalah mencoba menyeimbangkan karya 
historiografinya sehingga dengan begitu bisa memberikan pengertian 
yang lebih baik sebagai sebuah karya sejarah, sekalipun tidak akan 
pernah secara lengkap menyarikan subjek sejarah dari realitas sejarah 
yang ditulisnya.  

Tugas pokok sejarawan, kata Furay & Salevouris, adalah 
melakukan studi tentang bagaimana peristiwa terjadi dan ditulis, atau 
”sejarah tentang penulisan sejarah”. Sejarawan tidak mengkaji 
peristiwa atau kejadian masa lampau secara langsung, melainkan 
melakukan interpretasi-interpretasi kritis terhadapnya melalui karya-
karya historiografi individualnya. Karenanya, realitas sejarah 
bergantung pada hasil interpretasi kritis sejarawan terhadap peristiwa 
sejarah yang dikaji, dan historiografi merupakan pernyataan-
pernyataan kritis-interpretif sejarawan tentang realitas sejarah 
(Wikipedia, 2008). Sejarawan secara simultan berperan sebagai 
pengamat dan partisipan di dalam proses sejarah dan karya-karya 
sejarahnya selalu ditulis dari perspektif masa kini dan juga 
berorientasi pada masa depan. Karenanya, kata Croce, “semua sejarah 
adalah sejarah kontemporer” (Wikipedia, 2008). Peran sejarawan 
bukan menemukan atau merekonstruksi masa lampau secara objektif 
dan melaporkannya dalam sebuah historiografi, melainkan 
memproduksi pengetahuan tentang masa lampau atau menghasilkan 
pengetahuan yang bisa mengkontribusi pada pengetahuan tentang 
masa lampau. 

Sumber-sumber dan bukti-bukti sejarah tidak memberikan 
petunjuk ke arah masa lalu kecuali melalui interpretasi kritis 
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sejarawan terhadapnya. Sumber-sumber dan bukti-bukti sejarah 
hanya digunakan untuk mengungkapkan realitas sejarah yang dikaji 
melalui interpretasi-interpretasi kritis sejarawan. Karena itu, tidak 
seperti historiografi empiris-analitis yang tidak memungkinkan 
masuknya pengalaman kesejarahan dari sejarawan, sebaliknya di 
dalam historiografi interpretatif-kritis, pengalaman kesejarahan dari 
sejarawan diperlukan kehadirannya--pada derajat tertentu--di antara 
masa lampau itu sendiri dan representasi yang tepat oleh sejarawan, 
dan apapun yang terjadi pada derajat tadi, kompromi akhir sebuah 
historiografi terletak pada kehandalan sejarawan. Sejarawan juga 
tidak hanya berpijak pada satu sumber dan bukti sejarah, melainkan 
pada sumber-sumber dan bukti-bukti sejarah lain secara vertikal atau 
horisontal untuk memberikan interpretasi-interpretasi kritis 
terhadapnya dan mengungkap realitas masa lampau sebagai makna 
sejarah yang sesungguhnya (Ankersmit, 1994). 

Bukti-bukti sejarah juga bukan seperti kaca pembesar yang 
dengan jelas dan pasti mengungkap realitas masa lampau, melainkan 
seperti kuas yang digunakan oleh pelukis untuk memperoleh efek 
tertentu. Bukti-bukti sejarah juga tidak bisa mengirim sejarawan 
kembali ke masa lampau, melainkan hanya mengarahkannya pada 
pertanyaan tentang apa yang sejarawan bisa atau tidak bisa lakukan 
dengan bukti-bukti sejarah, di sini dan sekarang. Dengan pertanyaan-
pertanyaan itulah, sejarawan mengembangkan interpretasi-
interpretasi kritis dan memberikan ”makna fenomenal” tentang apa 
yang sesungguhnya terjadi di masa lampau. Pengertian makna dalam 
konteks interpretasi digunakan secara relatif dalam dua hal, yaitu: (1) 
interpretasi terhadap makna tindakan manusia (konsep penting di 
dalam hermenetika analitis); dan (2) interpretasi terhadap sumber-
sumber dan bukti-bukti sejarah (konsep penting di dalam 
hermenetika kontinental) (Ankersmit, 1994). 

Dalam kerangka filsafat sejarah fenomenologi transendental, 
interpretasi makna-makna fenomenal dalam realitas sejarah masa 
lampau bisa dicapai karena: (1) pengetahuan sejarah yang 
transendental menjamin reliabilitas pengetahuan sejarah, dan 
mengarahkannya pada fiksasi objek sejarah atau realitas sejarah yang 
ingin diketahui. Realitas merefleksikan pengetahuan yang dimiliki. 
Fiksasi epistemologis inilah yang menstimulasi fiksasi ontologis—
dalam kasus ini adalah dugaan tentang realitas masa lampau, yang 
bersifat konstan dan eksisistensinya terlepas dari sejarawan, yang 
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mengkajinya sebagai objek. (2) transparansi teks sejarah tentang masa 
lampau membuatnya masuk akal. Ketakrancuan sejarah, terjadi 
karena pengetahuan sejarawan secara transendental melihat melalui 
teks dari realitas masa lampau yang berada di baliknya (Ankersmit, 
1994). 

Oleh sebab itu, historiografi sebagai representasi realitas sejarah, 
setidaknya mengandung pengertian “cenderung untuk menjadi” 
(tends to become) atau “tidak lebih nyata daripada realitas sejarah yang 
direpresentasikan” (no less real than the represented itself). Bukan 
sebaliknya, bahwa realitas sejarah itu sendiri cenderung menjadi 
sesuatu yang menjenuhkan karena kehadiran representasinya 
(historiografi). Sama halnya seperti dikatakan Baudrillard (Ankersmit, 
1994), bahwa “suatu wilayah tidaklah didahului daripada peta yang 
merepresentasikannya, bukan sebaliknya”. Bila hal ini terjadi, maka 
hasilnya adalah representasi realitas tanpa berasal di dalam realitas 
itu sendiri. Representasi realitas menjelma sebagai ”hyper-reality” 
yaitu suatu kondisi dari realitas yang ”lebih nyata” daripada realitas 
itu sendiri. Dengan demikian, makna sejarah masa lampau tidak 
hanya terletak dan sekadar reinterpretasi terhadap bukti tetapi juga 
aktivitas atau tindakan kesadaran diri sejarawan untuk melakukan 
penulisan ulang, dan kebenaran historiografis karenanya dianggap 
sebagai “self-evidently authored” (Munslow, 2001). 

Asumsi-asumsi yang mendasari historiografi naratif-intensional 
atau kritif-interpretatif adalah: (1) istilah naratif sejarah dan 
interpretasi dipandang lebih mampu memberikan pengertian tentang 
historiografi daripada istilah deskripsi dan eksplanasi dalam 
historiografi naratif-empirik; (2) interpretasi dilakukan terhadap data 
sejarah betapapun adanya (banyak atau sedikit), sedangkan deskripsi 
dan penjelasan hanya berlaku pada sejumlah data; (3) teori-teori 
ilmiah ditentukan oleh sejumlah teori yang pasti berdasarkan data 
yang diketahui, sedangkan interpretasi ditentukan oleh sejumlah 
interpretasi yang pasti berdasarkan semua data yang diketahui; (4) 
interpretasi bukan transalasi/terjemahan, karena masa lampau tidak 
terdapat di dalam teks yang diterjemahkan ke dalam historiografi 
naratif, melainkan diinterpretasi; (5) interpretasi naratif tidak 
membutuhkan hakikat sekuensial; naratif sejarah hanyalah 
merupakan kisah kontingensial—awal, tengah, akhir. Teks tidak 
diterjemahkan ke dalam historiografi naratif, melainkan diinterpretasi 
(Ankersmit, 1994). 
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Sejalan dengan itu, maka postulat transparan ganda dari 
historiografi naratif-empiris dipandang kontradiksi dan mendapatkan 
kritik tajam dari historiografi dan sejarawan interpretatif-kritis 
tentang keterkaitan dari tiga aspek, yaitu: pandangan dan minat 
sejarawan; bukti sejarah; dan pembacaan bukti sejarah. Pertama, 
postulat transparansi bukti sejarah sebagai dasar kenyataan historis, 
dikritik karena ketika sejarawan melakukan pembacaan bukti sejarah, 
dalam pelaksanaannya sangat dimungkinkan menciptakan kekaburan 
yang disebabkan oleh intervensi sejarawan atas bukti sejarah yang 
dibacanya. Kedua, postulat transparansi pandangan dan minat 
sejarawan atas bukti sejarah dan pembacaan bukti sejarah sebagai 
objek interpretasi, karenanya menjadi tidak tampak, dan bertentangan 
dengan postulat pertama. 

Contoh historiografi naratif-intensional di antaranya adalah 
“Map of Misreading” karya Harold Bloom, dan ”Critical Historiography” 
karya Mark Jarzombek. 

 
Historiografi Lokal-Naratif 

Historiografi lokal-naratif (localised/small/micro-narrative) 
merupakan tipologi keempat dalam sejarah penulisan historiografi. 
Proponen tradisi ini di antaranya Michel Foucault, Kalle Lasn, dan 
Arthur Marwick. Filsafat yang mendasari historiografi naratif-
intensional adalah posmodernisme Jean-François Lyotard, 
Baudrillard, Richard Rorty, dll., yang banyak berakar dari 
fenomenologi, strukturalisme dan eksistentialisme Søren Kierkegaard, 
Friedrich Nietzsche, and Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein; dan 
poststrukturalisme Michel Foucault, Jacques Derrida, dll. Lahirnya 
posmodernisme ini banyak melahirkan debat di banyak negara 
seperti Amerika, Inggris, Australia, Eropa, dll. (IHR, 2005) dan 
dianggap sebagai “an endpoint in human history” (Lasn, 2000) 

Pormodernisme-posstrukturalisme menolak klaim-klaim tentang 
kebenaran absolut dan objektif dari paham empirisme, fenomenologi, 
dan idealisme. Ketiga paham itu dianggap terlalu simplistik, linear, 
deterministik, hanya berdasarkan dan cermin ”permainan logika dan 
idealisme”, yang pekat dengan bias-bias pandangan, perhitungan, 
dan fakta, terlepas dari realitas dunia eksternal. Sejalan dengan itu, 
proponen posmodernisme-posstrukturalisme banyak menggunakan 
“permainan bahasa, analisis teks/wacana”—atau menurut Sapir–
Whorf “perfectly representing the world with language”—dan “praktik 
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sosial-budaya” di dalam melakukan kontekstualisasi pemaknaan 
sumber dan bukti sejarah dan memberikan pertimbangan atas 
kebenaran sejarah di dalam sebuah karya historiografi. Karena bagi 
mereka, di dalam wacana dan praktik sosial-budaya inilah semua 
pemikiran, gagasan, dan wacana tercipta atau dihasilkan, dengan 
segala kondisi ketakpastian, kompleksitas, dan diferensial yang 
melatarinya (cf. Rorty, 1979; Wittgenstein, 2001; Foucault, 1965; 2002).  

Lyotard (1979)—contoh kasus yang relevan—berdasarkan teori 
Ludwig Wittgenstein tentang ”language games”, membangun 
pemikirannya tentang otoritas, kekuasaan, dan legitimasi berdasarkan 
signifikansi multiplisitas, keragaman pengalaman manusia dalam 
kekhasan lokal, yang pekat dengan keragaman naratif-naratif kecil 
(micro-narratives), yang dipandang tepat untuk menggambarkan dan 
memuat segala keragaman, perbedaan, ketidakcocokan aspirasi, 
keyakinan, dan hasrat kita. Berdasarkan pemikiran itu pula, Loytard 
menolak konsep metanaratif model Hegelianisme, karena: (1) secara 
natural telah menciptakan keos dan mengacaukan tatanan alam 
semesta; (2) diciptakan dan ditopang oleh struktur kekuasaan dan 
tidak bisa dipercaya karena mengabaikan heterogenitas atau 
keragaman eksistensi manusia; dan (3) tidak bisa menerima 
pandangan-pandangan tentang perkembangan sejarah atau tujuan-
tujuan yang bersifat spesifik. Karenanya, metanaratif harus 
memberikan jalan terjadinya transisi bagi ”petits récits” dan naratif-
lokal (localised narrative), yang tidak mungkin dijumlahkan menjadi 
satu wacana global, karena sifatnya yang subjektif dan multiplisitas. 

Terlepas dari dugaan kekeliruan interpretasi Lyotard terhadap 
konsep metanaratif, seperti dikritik oleh Alex Callinicos, Jürgen 
Habermas, Barbara Riebling, Alexander Argyros, Donald Davidson, 
Hilary Putnam, John McDowell, Jacques Bouveresse, dan Daniel 
Dennett, Robert Brandon, Williams, Allen, Bilgrami, Conant, and 
Ramberg (lihat. Brandom, 2000) pemikiran Lyotard, Rorty, Foucault, 
dll., menandai lahirnya pemikiran posmodernisme-
posstrukturalisme. Bagi sebagian ahli, pemikiran posmodernisme 
dipandang menandai lahirnya ilmu baru yang dikenal sebagai ”chaos 
theory”, atau oleh Barbara Riebling disebut sebagai ”the ‘nemesis’ of 
postmodernist thought” (Wikipedia, 2008; Ward, 1996). Dalam berbagai 
kepustakaan, posmodernisme kerap dikaitkan dengan post-
strukturalisme Jacques Derrida,  Foucault dan Roland Barthes. Bagi 
Foucault pemikiran baru mereka merupakan subjugated knowledges, 
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yang berkaitan dengan segala bentuk kritisisme terhadap dominasi 
filsafat dan budaya Barat (Wikipedia, 2008) 

Sejalan dengan filsafat yang mendasarinya, historiografi lokal-
naratif memandang arti penting ”diskontinuitas” peristiwa sejarah 
yang ditandai adanya perilaku keos. Bahwa peristiwa-peristiwa 
sejarah memperlihatkan adanya paradoks keos yang bersifat 
deterministik terhadap situasi di masa lampau juga menentukan 
peristiwa-peristiwa di masa depan. Karenanya, sekalipun ada 
kesamaan peristiwa-peristiwa sejarah, tidak bisa diprediksi dan juga 
tidak mengikuti pola-pola kausalitas yang sederhana dan linear 
(siklikal). Narasi historiografi pun menjadi tidak sepenuhnya taat 
pada kaidah-kaidah kebahasaan yang sederhana dan linear. Hakikat 
bahasa adalah keos, kompleks, saling berkaitan, tidak deterministik 
dan non-linear. Bahwa di dalam bahasa tidak ada dasar yang mutlak. 
Adalah meragukan jika makna-maknanya menjadi sesuatu yang 
dapat dipastikan, konsisten dan bisa ditentukan sebelumnya oleh 
sejarawan semata (Ward, 1996). 

Makna sebuah teks narasi, kata Julia Kristeva, dan Foucault, 
harus ditemukan dengan melakukan analisis hubungan antar-teks di 
dalam wacana (intertekstualitas), bukan ditentukan berdasarkan 
intensional dan/atau idealisme penulis. Karena kekuatan struktur 
bahasa, terletak pada kemampuan penulis mengungkap realitas 
sebagaimana tampak di dalam pemilihan formasi diskursif ketika 
menyusun teks (Wikipedia, 2008). Sejalan dengan pandangan ini, 
realitas sejarah hanya bisa dikonstruksi sejarawan dengan 
menganalisis hubungan antar satu sumber dan bukti sejarah dengan 
sumber dan bukti sejarah yang lain, untuk menemukan formasi 
diskursif yang terdapat di dalam sumber-sumber dan bukti-bukti 
sejarah, bukan ditentukan oleh sejarawan sendiri berdasarkan 
intensional dan/atau idealismenya. Kemampuan sejarawan ini, 
menyangkut persoalan menemukan batas-batas antara ”yang 
dinyatakan” dan ”tidak dinyatakan” di dalam wacana sejarah. Untuk 
mengungkap realitasnya, sejarawan perlu melakukan kajian terhadap 
terminologi yang digunakan, dan inventori semantik untuk 
memastikan apa ”yang dapat dinyatakan dan tidak”, ”didiskusikan”, 
atau ”dikaji” di dalam wacana sejarah (Foucault, 1972; Ankersmit, 
1983).  

Berdasarkan teori intertekstualitas Kristeva dan Foucault, 
Cleanth Brooks, W. K. Wimsatt, T. S. Eliot, menolak teori 
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intensionalitas sejarawan sebagai penulis historiografi di dalam 
pandangan historiografi meta-naratif Hegelian, karena berisiko 
terjadinya kekeliruan intensional (intentional fallacy) dan kekeliruan 
sikap (affective fallacy) ketika sejarawan melakukan interpretasi 
terhadap peristiwa, tokoh yang ditulisnya.  

Kekeliruan intensional mungkin terjadi, karena di dalam teks 
historiografi memuat setidaknya tiga bukti sejarah, yaitu (1) bukti 
internal (narasi historiografi dan maknanya); (2) bukti eksternal 
(informasi yang tidak ada dalam historiografi, seperti latar kehidupan 
sejarawan); dan (3) bukti kontekstual (kondisi/kemampuan intensi 
sejarawan terhadap peristiwa, tokoh yang akan disusun narasinya 
dan dibangun maknanya di dalam historiografi). Di dalam ketiga 
bukti narasi historiografi inilah—terutama bukti internal dan 
kontekstual—terdapat unsur dan potensi terbesar bagi terjadinya 
kekeliruan intensional. Karenanya, desain atau intensi sejarawan 
tidak cukup memadai atau layak dijadikan standar untuk melakukan 
pertimbangan keberhasilan karya historiografi (Wimsatt & Beardsley, 
dalam Wikipedia, 2008). 

Kekeliruan sikap mungkin terjadi, karena ketika sejarawan 
melihat budaya masa lampau, mereka tidak objektif, tak bisa lepas 
dari kungkungan politik dan budayanya. Apa yang sejarawan lihat di 
masa lampau tidak lain merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan 
mereka sendiri dan bisa mempengaruhi pula sikap pembaca atas 
karya historiografi (Windschuttle, 2002). Adalah mustahil, kata 
Wimsatt dan Beardsley (Leitch, 2001) seorang penulis (sejarawan) 
bebas sama sekali dari emosi, dan dampak emosi penulis tidak akan 
sama dengan dampak emosi pada diri pembaca. Sejalan dengan itu, 
Raymond Williams—teoretisi beraliran Marxisme—juga 
berpandangan bahwa sejarawan akan selalu melakukan encoding 
berdasarkan seperangkat ideologi-ideologi partikular yang ada di 
dalam dirinya. Sekalipun sejarawan beragumen bahwa itu dilakukan 
dengan kesadaran diri untuk tetap objektif, akan tetapi di balik 
argumen tersebut adanya kekuatan penerimaan terhadap budaya dan 
ideologi tertentu di dalam dirinya, tetap tak bisa dipungkiri 
(Wikipedia, 2008). 

Dengan penolakan ini, posmodernisme dengan historiografi 
lokal-naratifnya, melakukan proses destabilisasi dan desentralisasi 
peran sejarawan, dan memposisikan pembaca sebagai penafsir 
historiografi yang independen. Dalam pandangan Brooks, Wimsatt, 
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Eliot, dan Barthes, sejarawan tidak bisa hanya berdasarkan dan 
memberikan interpretasi tunggal dan koheren atas realitas sejarah 
yang dikajinya. Intensi sejarawan tidak penting, dan sejarawan juga 
tidak lagi berperan sebagai sumber pertama dalam konten semantik 
karyanya, tanpa membuka peran bagi pembaca sebagai sumber 
perluasan makna-makna teks dalam historiografi. Mengaitkan intensi 
dan konteks biografis penulis dalam interpretasi teks, menulis, adalah 
tidak relevan. Karena makna sebuah karya tekstual tidak terletak di 
luar karya itu sendiri—intensi dan konteks biografis penulis—
melainkan di dalam diri pembaca posisinya terpisah/independen 
dengan sejarawan sebagai penulisnya. Independensi pembaca ini 
sangat penting, agar pembaca terbebaskan dari ”tirani penafsiran 
sejarawan” (historians interpretive tyranny)—istilah ini juga digunakan 
Erich Auerbach ketika membahas tentang tirani naratif di dalam 
parabel Injil untuk menunjukkan adanya multi lapis dan makna 
dalam teks. Kesan pembaca terhadap intensi sejarawan merupakan 
sebuah kekuatan kerja di dalam interpretasi, tetapi intensi aktual dari 
sejarawan itu tidak ada. Destabilisasi dan desentralisasi peran 
sejarawan ini digambarkan oleh Barthes sebagai era dari “death of the 
author" dan “birth of the reader”. Konsekuensinya, teks kesejarahan 
tidak lagi bermakna, bertujuan dan bereksistensi tunggal, karena 
setiap individu pembaca bisa menciptakan makna, tujuan dan 
eksistensi baru terhadapnya, dan kebenaran historiografi juga terletak 
pada kritisisme respon pembaca (readers criticisme response) dalam 
keragaman konteksnya (Barthes 1968; Wikipedia, 2008). 

Sejalan dengan pemikiran posmodernisme-posstrukturalisme, 
historiografi naratif-deskriptif memiliki asumsi-asumsi: (1) waktu 
sejarah adalah sesuatu yang relatif dan merupakan penemuan 
artifisial canggih peradaban Barat. Karenanya, waktu sejarah bukalah 
sebuah nosi filsafat (a philosophical notion) (Ankersmit, 1994); (2) 
sejarawan tak dapat menjangkau realitas di dunia nyata masa 
lampau, kecuali dikonstruksi di dalam pikiran, bahasa dan budaya 
sejarawan; (3) makna setiap teks tidak dibangun di dalam diri 
sejarawan. Karena perbedaan latar belakang etnik, jenis kelamin, dan 
budaya sejarawan, perspektif pembacaan terhadap bukti-bukti sejarah 
berbeda antara seorang sejarawan dengan yang lain; (4) makna 
esensial historiografi bergantung pada impresi penulis, dibandingkan 
intensi dan interpretasi sejarawan; (5) keutuhan historiografi tidak 
terletak pada asalnya atau sejarawan sebagai penciptanya, melainkan 
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terletak di dalam tujuannya, yaitu audien/pembacanya; (6) sejarah 
tidak berbeda secara mendasar dari mitos dan fiksi—pandangan ini 
pernah ditolak oleh Ibn Khaldun (lihat. Kujjah, 2008; Wikipedia, 
2008).   

 
Penutup 

Kajian terhadap genealogi di atas, menggambarkan bahwa 
eksistensi realitas sejarah bersifat multiplisitas. Bisa bermakna sebagai 
narasi empirik; narasi simbolik interpretif—seperti halnya ayat-ayat 
mutasyabbihah vs. ayat-ayat mukhkamah; meta narasi; atau narasi 
kontekstual. Karenanya, historiografi sebagai naratif memiliki 
keragaman makna, sesuai dengan keragaman tradisi atau paradigma 
historiografi yang melatarinya sebagai internal konteks 
pemaknaannya. Apapun perbedaan, pertentangan dan bahkan 
simbiosis di antara tradisi-tradisi historiografi naratif tersebut, 
memperlihatkan sebuah genealogi yang tidak selalu linear melainkan 
deferensial.  

Surabaya, 30 Mei 2008 
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