
ISLAMISASI SEJARAH INDONESIA 
Paradigma Historiografi Madzhab al-Mansuriyyah 

 
 
 
 
 
 
 

MAKALAH  
Makalah disajikan dalam diskusi buku  

Api Sejarah jilid 1 dan 2 karya Ahmad Mansur Suryanegara,  
diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada 19 Mei 2010 

 
 
 
 

oleh: 

Mumuh Muhsin Z  
 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  

JATINANGOR. 
2010 



2 

 

ISLAMISASI SEJARAH INDONESIA 
Paradigma Historiografi Madzhab al-Mansuriyyah 

 
Oleh: 

 
Mumuh Muhsin Z.1 

 

 

Abstrak 

Buku Ahmad Mansur Suryanegara berjudul Api Islam merupakan buku sejarah 
“gaya baru”. Buku ini keluar dari paradigma penulisan buku sejarah baku yang 
terkesan kaku. Akan tetapi tidak berarti buku ini di bawah standar. Bahkan 
sebaliknya, buku ini memberi angin segar bagi bangkitnya historiografi alternatif 
di Indonesia. 
 

ABSTRACK 

 

Api Islam  is a book written by Ahmad Mansur Suryanegara. This book offers a 
new model of Indonesia historiography. The Ahmad Mansur’s book is out of a 
paradigm of standard historical book. But it is not means that the book is beyond 
of a quality standard. However, the book is a good promotion to rise an 
alternative historiography in Indonesia prospectively. 
 

 

Pengantar 

 

Film yang mendapat hadiah Oscar biasanya tidak banyak ditonton. 

Alasannya beragam, di antaranya membosankan, tidak rame, tidak menarik, dan 

sebagainya. Siapa sesungguhnya yang salah dalam hal ini: tim juri sebagai pihak 

                                                             
1 Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. 
 



3 

 

yang menilai (yang terdiri atas manusia cerdas, pilihan dan, professional) atau 

penonton sebagai konsumen (yang awam)? Tentu tidak sederhana menjawabnya. 

Kurang lebih, sejajar dengan ilustrasi di atas adalah karya sejarah 

(historiografi). Sebuah karya sejarah yang diproduksi oleh sejarawan profesional 

(diasumsikan sangat ilmiah, metodis, dan metodologis) dan mendapat 

penghargaan sebagai karya terbaik hampir senasib dengan  film yang mendapat 

apresiasi maksimal tim juri sehingga dihadiahi piala Oscar itu. Karya sejarah 

seperti itu kurang laku di pasaran dan hanya dibaca segelintir orang “sekolahan”. 

Bila diajukan pertanyaan yang sama, siapa yang salah: sejarawannya sebagai 

produser, tim juri sebagai penilai, atau masyarakat sebagai konsumen. Terhadap 

pertanyaan itu akan diperoleh jawaban yang hampir sama: tidak sederhana 

menjawabnya. 

Pola pikir di atas tidak berlaku bagi buku Api Sejarah 1 dan 2. Buku  ini 

unik, menarik, dan fenomenal. Buku ini ditulis oleh sejarawan profesional (yang 

paham metode, metodologi, dan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah), tapi buku 

ini banyak dibaca dan dibincangkan orang. Hampir tidak pernah ada buku sejarah 

yang dalam hitungan bulan mengalami cetak ulang dan  “dibedah” sebanyak dan 

sesering buku ini, tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di kota-kota kecil 

tingkat kabupaten. Bila dilaporkan kepada Jayasuprana, bisa jadi buku ini 

memecahkan rekor Muri: sebagai buku sejarah yang paling laris dan paling 

banyak dibedah/dibahas/didiskusikan. Apa kekuatan buku ini? Salah satu 

jawabannya adalah buku ini disajikan secara populer. Kaidah-kaidah “ilmiah” 

yang menjadi tuntutan wajib bagi para mahasiswa sejarah nyaris terabaikan dalam 

buku ini.  

Historiografi adalah dunia kebebasan atau bahkan dunia “kesewenang-

wenangan” (arbitrariness). Seorang sejarawan bebas menulis tema apa pun yang 

diminatinya. Sejarawan pun bebas menafsirkan fakta sesuai dengan latar belakang 

“ideology”-nya. Demikian pula sejarawan bebas mengekspresikan style dalam 

penulisan bukunya. Bertolak dari  konteks kebebasan inilah, maka terhadap buku 

Api Sejarah ini tidak ada kata lain kecuali disampaikan rasa hormat kepada 
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penulisnya dan apresiasi yang tinggi atas karyanya. Kalaupun harus disampaikan 

tanggapan, saya hanya akan mencoba memahaminya, bukan “menyerangnya”.  

 

Metode dan Metodologi 

 

Mengapa penulis buku Api Sejarah ini terkesan mengabaikan pola-pola 

penulisan buku (ilmiah), metode, dan metodologi sejarah? Contoh sederhananya 

yang mengesankan itu adalah pembaca tidak mudah memilah mana opini hasil 

penafsiran penulis dan mana yang merupakan kutipan dari pendapat orang lain; 

mana kutipan langsung dan mana yang tidak langsung. Kalaupun dalam teks 

disebut nama sumber, pembaca akan tetap mendapat kesulitan bila ingin melacak 

lebih lanjut di halaman berapa kutipan itu terdapat.  

Perlu diketahui bahwa penulis buku ini adalah seorang sejarawan 

profesional. Beliau adalah sarjana Ilmu Sejarah dan menjadi dosen sejarah selama  

puluhan tahun. Kalaupun ada kesan buku tersebut mengabaikan kaidah ilmiah, 

bukan karena beliau tidak mengetahuinya, tapi saya memahami bahwa beliau 

ingin keluar dari paradigma penulisan sejarah yang baku yang hanya akan 

melahirkan karya sejarah yang kaku, yang membuat pembacanya merasa jenuh 

dan lelah ketika membaca. Beliau tidak ingin jadi pengikut (taqlid atau bahkan 

ittiba’ sekalipun) model historiografi yang sudah ada, tapi beliau tampil sebagai 

seorang “mujtahid”. Seperti halnya seorang mujtahid dalam bidang fiqh, “kalau 

hasil ijtihadnya benar mendapat pahala ganda, bila salah mendapat pahala satu”. 

Tentu saja beliau tidak menuntut orang lain mengikuti modelnya. Anggaplah 

model historiografi yang beliau buat, termasuk gaya interpretasinya, merupakan 

paradigm alternatif, yang,  kalau boleh, saya ingin menyebutnya sebagai 

“Paradigma Historiografi Madzhab al-Mansuriyyah”. 

Mengapa Bapak Ahmad Mansur Suryanegara (AMS) melakukan 

paradigma alternatif seperti itu? Padahal menurut teori, munculnya paradigma 

baru hanya dimungkinkan apabila paradigma lama mengalami anomali. Benarkah 

historiografi Indonesia (terutama yang ditulis oleh sejarawan Indonesia) 
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mengalami anomali?  Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi bila 

dilihat sejumlah indikator, bisa jadi jawaban atas pertanyaan itu adalah “ya”. 

Bukankah mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah termasuk mata pelajaran 

yang tidak disukai siswa. Buku-buku sejarah pun termasuk buku yang tidak 

banyak dibaca. Atau dengan kata lain, masyarakat pada umumnya tidak suka 

membaca buku-buku sejarah. Kalaupun ada karya “sejarah” yang laku dikonsumsi 

masyarakat, ia adalah buku sejarah yang ditulis bukan oleh sejarawan profesional.  

Sebut saja, misalnya, Paramoedya Ananta Toer, Ramadhan K.H., Rosihan Anwar, 

dan A.H. Nasution. 

Kekuatan buku Api Sejarah ini terletak pada penguasaan penulisnya 

terhadap substansi sejarah, mulai dari sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah 

regional, sampai sejarah dunia dengan keragaman temanya (sosial, budaya, 

ekonomi, politik, militer, agama).  Kemampuan penguasaan materi penulis seperti 

itu membuat tulisannya menjadi sangat lincah, simpel, dan menarik. Bagi penulis 

yang penguasaan materinya seperti itu, kehadiran (pengeksplisitan) metode, 

metodologi, dan teori menjadi tidak urgent. Semua itu dihadirkan secara implicit 

saja. Kenapa? Karena esensi dari historiografi adalah mendeskripsikan peristiwa 

“selengkap” dan “sejelas” mungkin dari A sampai Z. Bila peristiwa sejarah sudah 

terjelaskan dengan baik berkat penguasaan materi yang baik, selesailah; tidak 

perlu repot-repot mencari metode, metodologi, atau teori. Akan tetapi tidak berarti 

penulis tidak memahami dan menggunakannya. Sekali lagi, hal itu hadir secara 

implisit, tampak dalam aktualisasi penulisan. Tidak sebaliknya, pada sebagian 

penulis, teori dan metode atau metodologi yang digunakan dieksplisitkan tapi 

tidak tampak dalam uraian. Sehingga muncul tudingan bahwa teori dan 

metodologi itu sekedar basa-basi agar dinilai sebagai karya ilmiah. 

Kekuatan lain yang ada pada buku ini adalah kemampuan interpretasi. 

Memang interpretasi adalah ruhnya historiografi. Tanpa interpratasi, tidak ada 

historiografi. Yang ada hanyalah kronik. Saking pentingnya interpretasi bagi 

sejarah,  penulis buku History and Social Theory (1971), Gordon Leff 

menyatakan bahwa “history is an interpretive study”. Bersamaan dengan itu, 
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interpretasi pun sekaligus menjadi peluang terjadinya subjektivitas. Sikap Bapak 

AMS “mengislamkan” hampir semua peristiwa kesejarahan di Indonesia adalah 

sikap subjektif. Begitu pula arbitrariness-nya menafsirkan simbol. Yang perlu 

diingat adalah subjektivitas dalam historiografi itu adalah perkara halal, sejauh 

tidak memanipulasi fakta. Contoh untuk hal ini adalah interpretasi terhadap 

kemenangan Syarif Hidayatulloh (Sunan Gunung Jati) bersama menantunya 

Fatahillah (Faletehan) merebut Sunda Kalapa diikuti dengan penggantian nama 

kota itu menjadi Fathan Mubina (Q.S. 48: 1) – Kemenangan Paripurna – 

Jayakarta (Api Sejarah 2, hlm. 140). Ini adalah salah contoh “islamisasi” dan 

arbitrariness interpretasi yang dilakukan AMS. 

Yang bermain di atas panggung sejarah Indonesia tidak lain kecuali 

ummat Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kenyataan bahwa mayoritas 

penduduk Indonesia adalah orang Islam. Mengapa Bapak AMS ini menganggap 

perlu mengeksplisitkan lagi peran orang Islam? Seperti halnya ketika AMS 

menyebut sejumlah negara imperialis, beliau merasa perlu menempelkan identitas 

agamanya, seperti Kerajaan Katolik Portugis, Kerajaan Katolik Spanyol, 

Kaerajaan Protestan Anglikan Inggris, Kerajaan Protestan Belanda, Kekaisaran 

Shinto Jepang. Mengapa? Yang tahu persis jawabannya adalah Bapak AMS 

sendiri. 

Tulisan sejarah, yang pada dasarnya merupakan “dialog” antara penulis 

dengan situasi lingkungan, pada periode tertentu merupakan respons atau reaksi 

terhadap situasi ketika kebebasan ekspresi kaum muslimin terbelenggu, ketika 

kaum muslimin tidak mendapatkan apa-apa dari republik yang dibangun oleh 

keringat dan darah kaum muslimin. 

Tulisan-tulisan AMS dalam buku ini, menurut saya yang pernah jadi 

murid beliau, bukan tulisan yang “sengaja” dibuat untuk buku ini. Tapi buku ini 

lebih bersifat antologis, “kumpulan” tulisan beliau yang tersebar di surat kabar, 

majalah, makalah, isi ceramah atau materi kuliah yang berlangsung cukup lama. 

Jadi tulisan-tulisan beliau di buku ini merupakan dokumen intelektual beliau. 
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Pendekatan 

 

Sementara ini dikenal ada tiga pendekatan dalam penulisan sejarah: 

rekonstruksionisme, konstruksionisme, dan dekonstruksionisme. 

Rekonstruksionisme adalah paham yang meyakini bahwa penulisan sejarah 

dibangun atas teori korespondensi empirisme; makna yang penuh kebenaran dapat 

dicapai secara langsung melalui sumber-sumber primer. Hasilnya adalah sejarah 

yang deskriptif-naratif. Konstruksionisme tidak puas dengan sejarah yang 

deskriptif-naratif sederhana. Paham ini berpendapat sejarah dapat memberikan 

eksplanasi tentang masa lampau jika bukti-bukti sejarah ditempatkan dalam 

kerangka eksplanatori yang berada sebelumnya yang memungkinkan untuk dibuat 

kalkulasi kaidah-kaidah yang umum (general rules) mengenai tindakan manusia. 

Kaidah umum itu ditempatkan sebagai pola-pola perilaku dan peristiwa-peristiwa 

yang mempunyai ciri tersendiri hendaknya dilihat sebagai bagian dari pola-pola 

yang dapat diamati. Faham New History dan Mazhab Annales merupakan 

pengamal dari aliran konstruksionisme ini. Dekonstruksionisme sebagai 

implementasi dari paham postmodernisme. Paham ini mengkritisi bahwa selama 

ini bahasalah yang merupakan isi sejarah; demikian pula konsep-konsep dan 

kategori-kategori dikembangkan untuk menata dan dan memberikan eksplanasi 

mengenai bukti-bukti sejarah melalui kekuatan figurasi linguistik. 

Dekonstruksionisme tidak percaya bahwa narasi sejarah dapat menyajikan sesuatu 

yang sesuai dengan masa lampau sebagaimana adanya (Alfian, 2001: 2 – 5). Di 

mana keberadaan Api Sejarah di antara ketiga pendekatan itu?   

Saya beranggapan bahwa AMS cenderung pada pendekatan yang ketiga. 

Beliau mendekonstruksi pemahaman-pemahaman dan historiografi yang ada 

sebelumnya. Ini adalah sebuah sumbangan yang sangat berarti bagi 

pengembangan historiografi di Indonesia. Oleh karena itu hadirnya buku ini patut 

disambut dan diberi apresiasi sebagaimana mestinya. 
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Simpulan 

 Buku Api Sejarah yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara kurang 

memperhatikan prinsip-prinsip metodologis penelitian dan penulisan sejarah. 

Akan tetapi tidak berarti buku ini berkualitas rendah. Kekutan buku ini terletak 

pada kreativitas penulisnya menawarkan model alternatif yang memang relatif 

diterima oleh masyarakat pembaca. 
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