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Abstrak 
 

Kinanti adalah salah satu judul novel berbahasa Jawa karya Mrgareth Widhy 
Pratiwi yang berhasil meraih juara I Lomba Penulisan Novel Jawa yang diselenggarakan 
Taman Budaya Yogyakarta tahun 2000. Kinanti juga menjadi nama tokoh utama dalam 
novel yang mengangkat latar kota, khususnya kota Yogyakarta. 

Dalam novel Kinanti diceritakan bahwa tokoh Yulia, ibu Kinanti, adalah seorang 
wanita mantan PSK yang dipinang oleh seorang duda tua yang kaya bernama Sujarwa. 
Setelah beranak Kinanti, yakni di masa tua Sujarwa, Yulia tidak merasakan kebahagiaan 
lagi dengan segala alasan-alasannya. Ia mulai kembali pada dunia lamanya, yakni 
menyelami berbagai negatifnya budaya kota, mulai dari budaya arisan orang-orang kaya, 
pesta-pesta, tinggal dari hotel ke hotel,  mengkonsumsi miras dan narkoba, dan 
menikmati rengkuhan lelaki-lelaki berhidung panjang. Penyelewengan demi 
penyelewengan dilaluinya tanpa menghiraukan lagi anaknya yang mulai menginjak 
perawan dewasa. Kinanti mulai mencium berbagai tindakan negatif ibunya; sehingga 
permasalahan yang dihadapi Yulia semakin kompleks. Akhirnya Yulia menjadi korban 
rengkuhan budaya kota, meninggal karena over dosis narkoba. 

Makalah ini secara deskriptif tematik menyoroti dan menjawab berbagai 
pertanyaan yang menyangkut negatifnya budaya kota yang sering dianggap sebagai hantu 
menakutkan namun sekaligus menawarkan kenikmatan bagi calon korbannya. Budaya 
kota disoroti dari kacamata hitam pengarang, sehingga menjadi catatan hitam yang 
panjang yang sering melekat pada label kota besar, tidak terkecuali di Yogyakarta yang 
sering dianggap sebagai miniatur dan tolok ukur budaya Indonesia.   
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