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Abstraksi 
 

Togel adalah satu teks budaya yang kompleks. Dalam permainan togel terdapat 
serangkaian sistem sosial, aktivitas produksi dan makna-makna budaya. Deskripsi serta analisa 
yang substansial, mendalam dan objektif terhadap togel, kiranya dapat  menjelaskan bahwa 
permainan togel merupakan suatu produk budaya yang memiliki jalinan rumit, penuh rahasia, 
unik dan populer di masyarakat Indonesia. 

Permainan togel menjadi begitu populer di Indonesia, sebab togel memiliki akar sejarah 
dan budaya yang mengakar kuat di masyarakat. Masyarakat cenderung tidak mempedulikan 
adanya ancaman dan larangan dari pihak agama dan hukum. Sebab, permainan sejenis togel 
(lotere) pernah mendapatkan posisi legal dari negara serta pihak agamawan bersikap pasif 
menyikapi fenomena ‘lotere’ tersebut. Dalam hal ini, negara dan agama pernah memiliki cacat 
sejarah.  

Cacat sejarah ini sulit dihapus dari benak masyarakat, meskipun menggunakan undang-
undang sebagai benteng menghapus kesalahan sejarah dan menggunakan pistol hukum (penjara) 
untuk mengeksekusi pemain togel, kenyataan dilapangan berkata lain, bahwa togel terus 
berproduksi, serta terus maju berinovasi mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. 
Permainan togel lewat internet dan permainan togel lewat hand phone (HP) kini menjadi trend 
baru.  

Penelitian ini mengambil judul Etnografi Togel, penelitian ini menggunakan metode 
etnografi untuk mendekati objek. Langkah-langkah metodologi ala Spradley cukup memadai 
untuk digunakan dalam penelitian ini.  

Penelitian ini menggunakan pespektif kesenian secara khusus dan perspektif budaya 
secara umum untuk melihat permainan togel sebagai sebuah teks budaya. Mendudukkan teks 
togel secara independen dan melepaskan pretensi politis pada teks togel sebagaimana masyarakat 
konvensional. 

Dalam permainan togel terdapat beberapa subjek (manusia) yang terlibat, diantara subjek 
aktif yakni orang yang terlibat secara langsung dalam permainan togel, subjek pasif orang yang 
tahu namun tidak terlibat secara langsung, dan subjek kontradiktif yaitu orang yang tidak 
menyetujui keberadaan permainan togel. Subjek kontradiktif terbagi menjadi dua, yaitu subjek 
kontradiktif langsung dan subjek kontradiktif tidak langsung. 

Permainan togel menyimpan beragam makna budaya yang tercermin pada bahasa khas 
yang digunakan oleh pemain togel, simbol-simbol dan kode yang digunakan sebagai media 
tindakan komunikasi, serta terdapat beberapa makna budaya yang terdapat pada usaha mencari 
nomor melalui cara mistik dan rumus. 

Pada penelitian ini ditemukan unsur-unsur estetis dan nuansa seni di dalam permainan 
togel, sehingga sifat adiktif yang terkandung dalam permainan togel cenderung sulit untuk 
dihilangkan. 
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