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RINGKASAN 

Toto Gelap (Togel) bagi sebagian masyarakat merupakan salah satu 

permainan yang selalu trend di segala pelosok Indonesia selama hampir tiga 

dekade ini. Munculnya Toto Gelap berawal dari rezim orde baru, dulunya 

merupakan undian berhadiah yang dinamakan “Sumbangan Dermawan Sosial 

Berhadiah” (SDSB) dan dikelola langsung oleh pemerintah. SDSB dihapuskan 

atau dilarang pada tahun 90an karena mengandung unsur judi dan mendapat 

penentangan dari berbagai ormas di Indonesia. Setelah terjadinya pelarangan 

tersebut munculah istilah Toto Gelap (judi gelap) sebutan oleh masyarakat, 

diedarkan secara illegal oleh pihak tertentu dan dilakukan secara diam-diam oleh 

komunitas Toto Gelap.   

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk budaya dan 

sejarah yang berkembang di kalangan pemain Toto Gelap (Togel) di Kampung 

Kebonpolo Magelang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui faktor 

apa saja yang membuat para pemain Togel tertarik untuk bermain. Tujuan tersebut 

berawal dari observasi dan menjadi landasan peneliti melakukan penelitian ini.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Sasaran 

penelitiannya adalah para pemain Toto Gelap yang telah berpengalaman lama 

dalam bermain. Lokasi penelitian ini berada di Kampung Kebonpolo Kelurahan 

Wates Magelang Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan metode analisis interaktif 

dan validasi data yang digunakan dengan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kecenderungan 

seseorang membeli Toto Gelap dikarenakan faktor keinginan mendapat 

penghasilan besar dalam sekejap. Selain itu permainan ini telah menjadi budaya 

tersendiri bagi kalangan komunitas penggemar Toto Gelap yang diyakini masih 

mempercayai adanya peruntungan, bahwa keluaran Toto Gelap dapat mereka 

prediksi dengan berbagai tindakan dan cara. Hingga kini masih banyak ditemukan 

aktifitas-aktifitas penggemar Togel yang sering mengaitkan fenomena tertentu 
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dengan keluaran angka Toto Gelap. Hal ini tentu menjadi kebiasaan tersendiri 

bagi masyarakat yang mencintai permainan yang satu ini. Selain itu mereka juga 

memiliki beberapa faktor dan alasan tersendiri untuk selalu memainkan hal 

tersebut dalam kehidupan mereka.  

Implikasi dalam penelitian ini yaitu adanya permainan Toto Gelap menjadi 

sebuah wadah kesempatan bagi orang-orang yang sedang mencoba peruntungan 

melalui permainan tersebut. Toto Gelap hingga kini terbukti dapat mempengaruhi 

banyak kalangan hanya dengan modal iming-iming dapat melipat gandakan uang. 

Dalam hal ini masyarakat seharusnya lebih selektif dalam menimbang keuntungan 

dan kerugian akan permainan tersebut, apalagi akar dalam kasus tersebut terdapat 

kebiasaan yang melekat pada komunitas pecinta Toto Gelap. Selain itu penelitian 

ini seharusnya dapat berguna sebagai gambaran masyarakat akan peran Toto 

Gelap yang sudah terlanjur menimbulkan beberapa informasi dan kebiasaan di 

masyarakat.      

Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang membuat 

komunitas pecinta Toto Gelap gemar bermain. Salah satunya adanya pengaruh  

pada kalangan masyarakat menengah kebawah yang terindikasi cenderung lebih 

gemar bermain permainan yang satu ini. Munculnya indikasi tersebut karena 

faktor ekonomi dan kebiasaan yang mendorong mereka untuk bermain. Dalam 

toto gelap yang menjadi kesenangan utama dalam bermain karena tawaran hadiah 

yang begitu besar, untuk kasus ini pola pikir masyarakat yang ingin mencoba 

peruntungan seakan-akan dapat terwujud pada permainan ini. Hal ini yang 

menjadi dasar munculnya kebiasaan-kebiasaan pada komunitas pecinta Toto 

Gelap, mereka menganggap judi undian dapat mereka prediksi melalui 

kemampuan mereka. 

 

 

 


