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P embicaraan tentang sastra dan kebu
dayaan masyarakat abad 21, seperti 
digulirkan Republika, merupakan to

pik yang menarik. Ini suatu wawasan panjang 
dan bagus sekali. Saya sangat menghargai ide 
itu. Tetapi, istilah-istilah yang dipakai di sini 
masih khas produk abad sebelum 21 ini. 
Masalah kritik sastra, mi'iainya, saya tak yakin 
akan banyak artinya untuk abad yang akan 
datang. Sastra, di mas a depan, mungkin, 
namanya bukan sastra lagi. Mungkin 
sosoknya tidak seperti sastra masa kini. 

Kalau begitu, apakah sastra bukan sesuatu 
yang universal? Ini tergantung pada yang kita 
mak.'illd dengan sastra. KaIau kita bayangkan 
sastra itu universaI, saya anggap itu tidak ada, 
Jadi, yang namanya drama, novel, puisi, cer
ber, cerbung, itu tidak ada. lni merupakan 
produk peradaban ma~yarakat modem. Yang 
bisa dianggap agak universal adalah kenya
taan bahwa manusia itu tidak pemah lepas 
dari kebutuhan kenikmatan untuk mendon
geng dan mendengar dongeng. Mulai don
geng dari penyair-penyair yang kere itu sam
pai fIlm-film yang bagus. 

Pemenuhan kenikmatan itu bukan sekadar 
iseng. Hidup memang butuh itu. Orang Jawa 
biIang, kita ini butuh sekali sangkan paraning 
dumadi. Dan ini dijelaskan dengan berma
cam cara. Ada yang lewat cerita mkyat, lewat 
cerita populer, ada yang lewat sejarah. Jika 
kita perhatikan bentuk -bentuk (genre) itu, 
temyata ada perbedaan dari zaman ke zaman. 
Pada zaman ini yang namanya'hikayat sudah 
tidak ada. Sekarang namanya ilmu sejarah, 
memoar, biograti. 

Dalarn membicarakan masa akan datang 
saya bayangkan ada dua hal yang penting. 
Perttuna, apa. yang tetap ada. Yang akan ada 
adalah kebutuhan kenikmatan orang, untuk 
membikin dongeng atau mendengar dongeng. 
Bentuknya yang akan beIbeda. Dulu, hikay
at atau cerita mkyat; kini menjadi novel, cel~ 
pen, dranta, sejarah, berita acara, lapomn jur
nalistik. Yang akan datang bentuknya akan 
lain lagi. Kita tidak tahu apa namanya, per
sisnya seperti apa Tapi saya menduga, tidak 
seperti sekarang lagi. Yang namanya film 
pun, mungkin, akan menjadi disket games 
yang berisi cerita, dimana kita bisa ikut mem
bikin cerita, alau beltanya pada tokoh cerita 
itu. 

Cara menikmati karya sastra, mungkin 
juga tidak lagi melalui buku-buku, tapi 
melalui layar video atau televisi. Kalau dulu 
kita hanya duduk merenung membaca buku 
cerita, mungkin yang akan datang kita bisa 
ikut membikin ceritanya Malah kita bisajadi 
tokohnya, dan orang yang jadi lokoh lain 
bereaksi lerhadap kita. Persis kalau kila 
bermain karaoke. 

Saya menduga, sastra yang akan datang 
adalah sastra yang melibatkan masyarakat, 
yang bukan lagi dunia spesialis. Siapa saja 
bisa ikut bikin cerita, terlibat dalam cerita 
yang sudah menggunakan media elektronik. 
Tapi, yang tidak pemah hHang sejak zaman 
dulu sampai sekarang adalah kerinduan, 
kenikmatan, kebutuhan orang pada bentuk 
donge~._KitaJidak akan kehiJangan in~ 

Kehidupan sastra abad 21 nanO jela~ akan 
ditandai hilangnya spesialisasi, hilangnya 
keseriusan sa~tra. Dan, orang akan menikmati 
karya sastra tidak Jagi lewat teks, tapi sudah 
disertai ganlbar dan suara Terganttmg media 
yang menyajikannya. Pada abad itu nanti 
dunia sastrajuga akan disertai meledak
ledaknya penyampaian karya. Seperti yang 
terjadi pada media ele.ktronik, misalnya. 
Majunya media elektronik terjadi akibat 
ledakan perkembangan leknologi media 
komunikasi. 

Dalarn abad 21 nanti, karya sastra berupa 
noveL puisi, dan dranla akan dianggap terlalu 
lambat, menjengkeikan dan membosankan. 
Tapi kalau yang disebut karya sastra adalah 
kenikmatan, kebutuhan ikllt terlibat dalarn 
dongeng-mendongeng, pasti tetap ada. 
Mungkin s;ya aI<an menjadi satu dengan iklan 
dan pendidikan. Jadi, perkembangan dunia 
sastra nanti akan ditandai dengan pudarnya 
spesialisasi. Sastra akan dinikmati saat orang 
bekerja, beIajar, beribadail, seperti masa lam
pU. Amhuya ke sana, dan sekarang tanda-tan
danya SUdah ada. 

Karya sastra yang dibutuhkan pada abad 
mendatang adalah karya saStra yang tidak 
sekadar memberikan kenikmatan estetika, tapi 
juga memberikan nilai edukatif sekaligus 
komersial. Saya bayangkan kapilalisme masa 
depan akan lebih mensahkan dunia sastra. 
Sekarang bam garnbar orang cantik, atau 
suam-suara. Tapi, suatu saal nanti sastra akan 
mengolah celita untuk melariskan dagangan
nyaitu. 

Corak karya sastra akan seperti kehidupan 
ma<;yamkat pada zaman itu. Orang yang maLl 

beJajar tidak hams ke universitas, tapi cukup 
pergi ke toko membeli disket. Kalau belum 
jeJas bis" kontak konsultan. Mereka tinggal 
buka ftle begitu saja ... 

Perkembangan sastra di Indonesia - juga 
di tempat lain - sekarang mengalami masa 
yang sangat sulit. Ini karena faktor kebi
ngungan. Pam sastrawan tidak bisa menjawab 
perubahallmasyarakatnya. Bentuk-bentuk 
sastra konvensionaI, seperti puisi, cerpen dan 
novel, agaknya sudak tidak cocok lagi deng
an kondisi zaman. 

Karena itu, sastra dalam pengeltian kon
vensional itu akan tersisih. Orang akan lebih 
tertarik pada film atau musik. Kadang pang
gung sandiwara kalau ada yang menarik, 
seperti Teater Koma. Tapi tidak lagi 
menyukai sandiwara seperti Srimulat, atau 
Wayang Orang (WO) Ngesti Pandowo. Nab, 
sastra Indonesia seperti sastra di negara lain 
- karena merupakan produk dari abad yang 
lampau - sekarang kebingungan menjawab 
perubahan yang SUdah menuju~ru!~l '-- __ _ 

Bukti untuk itu sudah cukup banyak: -
J umlah penulis makin sedikit, jumlah yang 
diproduk, yang dibaca dan dibahas orang, 
juga makin sedikit. Yang lebih menarik Jagi, 
sekarang ini orang-orang seperti Goenawan 
Muharnad tidak lagi menulis sastra. Dia nulis 
'sastra' yang cocok dengan zan1anl1Ya, yakni 
Catalan Pinggir. Ini karya sastm juga. Arlef 
Budiman. dull!, juga menulis cerpen. Karena 
kebutuhan, kondisi zaman dan produk sudah 
berubah. Jose RizaI (Filipina) sekaramgjuga 
tidak lagi memrlis novel. Dia sekarang aktif 
di jumalistik. Sapardi Djoko Darmono juga 
hanya kadang-kadang saja menulis puisi. 

Dalam kondisi seperti inilah sastra 
Indonesia menyongsong masa depan. Sa<;tra 
kita akan mempu menembus masa depan 
asalkan kita tidak secara ketal dan kolot mem
batasi pengertian sastra. Misa1nya, hanya cer
pen, novel dan puisi. Kalau yang ditulis 
Goenawan Muhamad, Arief Budiman, Jose 
RizaI itu dianggap sastra, ya sa\1ra Indonesia 
siap menuju ke masa depan. Jadi pengertian 
saWa hams longgar. Apa karya itu sastra, 
kenapa nggak. Bahwa yang dibilang sa~tra 
itu hams cerpen, cerber, dan puisi itu sebe
narnya bukan definisi kita. 1m pinjarn dari 
Barat. 

Indonesia sekarang tengah mengalami 
proses transformasi yang luar biasa. 
Khususnya, di bidang ekonomi dan industri. 
Dalam proses seperti ini bisa dimaklumi, 
kaIau sastm tergeser. Kita tidak perlu cengeng, 
merengek, kenapa lebih banyak berdiri bank 
daripada pusat-pusat kesenian. ltu wajar 
dalam proses seperti ini. Yang tidak wajar 
kalau kondisinya begini terns. 

Tapi, dalarn proses seperti ini, seniman ja
ngan sarnpai ketinggalan, terlindas dan ter
sisih Artinya, konteks sosial Indonesia sedang 
mengalami perubahan yang luar biasa Sastra 
hanya bisa berkontek.stua1 apabila juga ~in
rajin belajar memallarni proses perubahan 
konteks itu. Kalau dia tidak maLl ditinggalkan. 
Kalau dia masih berkutat dengan ceritera 
kayak gaya tahun J950-an, 1970-an, saya kim 
tidak akan dilihat orang lagi. 

• Ditranskrip oleh Edy Setiyoko dari hasil 
wawancara dengan Ariel Heryanto di Salatiga. 
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