
 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Pasuruan terkenal dengan sebutan “Kota Santri” yang masih memegang 

teguh tradisi budaya Islam, namun masih ada kegiatan judi di dalam 

masyarakatnya. Hal ini menarik untuk diteliti, sebab data dari Kepolisian Resort 

Kota Pasuruan menunjukkan bahwa jumlah penjudi menurun dari tahun 2010 

hingga 2012, tetapi kegiatan judi togel di Pasuruan dapat ditemukan di beberapa 

tempat dan fasilitas umum. Masalah yang diteliti adalah; pertama, pola aktivitas 

apa yang dilakukan oleh kelompok penjudi togel; kedua, faktor-faktor apa yang 

mendorong pelaku judi togel melakukan judi togel; ketiga, bagaimana strategi 

adaptasi yang dilakukan oleh bandar judi togel. Metode yang digunakan adalah 

etnografi yang menjelaskan data deskriptif kualitatif tentang kehidupan para 

pelaku judi togel. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi pada aktivitas 

judi togel yang sedang berlangsung dan wawancara mendalam kepada informan 

dengan pedoman wawancara. Hasil penelitian adalah; pola aktivitas yang 

dijalankan oleh kelompok  penjudi togel terkait dengan peran dan pembagian 

kerja di antara bandar wilayah,  backing/keamanan, “karyawan” judi togel,  

pengepul nomor togel,  dan pengecer nomor togel, di mana mekanisme permainan 

judi togel dijalankan dengan pembelian kupon nomor togel yang dilakukan oleh 

pembeli/penjudi kepada pengecer nomor togel; faktor-faktor yang mendorong 

pelaku judi togel untuk berjudi disebabkan oleh tiga faktor-faktor yang 

mendorong, yaitu lingkungan sosial yang mendukung, kesulitan ekonomi yang 

harus dihadapi, dan disebabkan oleh dorongan dari diri sendiri; strategi adaptasi 

yang dilakukan oleh bandar judi togel antara lain adalah dengan: pertama, 

melakukan proses pembelajaran dan pengembangan untuk menjadi bandar judi 

togel dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki; kedua, pemanfaatan 

teknologi dengan cara mengikuti situs judi togel lewat internet; ketiga, meminjam 

uang pada bank, teman-teman, dan keluarga sebagai modal apabila bisnis judi 

togel mengalami kebangkrutan; keempat, menjaga hubungan baik dengan orang-

orang yang ada dalam lingkungan sosialnya, yakni dengan cara menjaga 

kepercayaan pelanggan dan anak buah; kelima, bandar wilayah menjaga 

keamanan jaringan dengan cara membayar backing aparat keamanan yang terdiri 

dari polisi dan tentara secara rutin. Strategi adaptasi bandar menguntungkan bagi 

lingkungan sosial penjudi, namun ini justru menjadi gangguan sosial di 

lingkungan yang ada di luar lingkungan judi togel. Bandar judi togel yang 

merupakan seorang anggota aparat dan para backing yang terdiri dari aparat 

negara seharusnya tidak melanggar peraturan dengan menjalankan aktivitas 

perjudian, hal ini dapat merusak citra aparat negara di mata masyarakat. 
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