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Abstrak 

Judi merupakan sebuah fenomena sosial dan menjadi bagian dari dinamika sosial 

yang ada di masyarakat. Salah satunya judi Togel, yang sangat lekat dengan budaya di 

Indonesia, terutama di dalam mayarakat menengah kebawah, dan merupakan produk 

dari masyarakat marginal. Di dalam penelitian ini akan membahas judi togel di dalam 

budaya kemiskinan masyarakat marginal, menggunakan tinjauan kebudayaan 

kemiskinan oleh Oscar Lewis. Adapun tipe penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan 

informan penelitian, yang dipilih menggunakan teknik purposive. Hasil dari penelitian 

ini yang pertama adalah permainan togel manjadi bagian dari budaya kemiskinan 

karena permainan togel menjadi cara pandang mereka didalam kondisi kemiskinan 

mereka, cara pandang tersebut tereflesi dari harapan untuk mendapatkan sejumlah 

kemenngan berupa hadiah yang berlipat-lipat. Kedua, bentuk-bentuk dar kebudayaan 

kemiskinan dari para pemain togel yaitu, penggunaan pendapatan bukan untuk 

kebutuhan primer atau produktif, kegalalan dalam mengatur dan meningkatkan 

keadaan ekonomi, dan fatalisme di kehidupan sosial. 

Kata kunci : judi togel, budaya kemiskinan, masyarakat marginal  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Gambling is a social phenomenon and become a part of social dynamics in the 

community. One of them is traditional lottery game (togel), which is related to the 

culture in Indonesia, especially in lower class society, and become  product of the 

marginal society. In this study will discribe tradional lottery in the marginal society 

poverty culture, using the poverty culture overview by Oscar Lewis. The type of this 

research is qualitative descriptive. Data collection methods used were in-depth 

interviews with research informants, selected using purpossive technique. The result of 

the study is, first the togel game is being part of the poverty culture because the togel 

game becomes their way of view in their poverty condition, the way of view is reflected 

in the hope of winning for multiple rewards. Second, the forms of poverty culture of 

togel players are, the use of income not for primary or productive needs, the failure in 

regulating and improving economic conditions, and fatalism in the social life. 

keyword : traditional lottery game, poverty culture, marginal society 

 

A. Pendahuluan  

Judi merupakan sebuah fenomena sosial yang tak asing lagi dan merupakan 

bagian dari dinamika sosial masyarakat, dan dapat dikatakan judi itu ada dimana 

masyarakat itu ada beribu-beribu tahun yang lalu. Dalam ensikopedia indonesia juga 

dijelaskan dari penggalian arkeolog di Mesir ditemukan sejenis permainan judi yang 

diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum Masehi (SM). Pada lukisan makam dan 

keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali, yaitu tulang kering dibawah 

tumit domba atau anjing yang disebut pula tulang buka kaki. Ada juga papan pencatat 

untuk melihat nilai pemain. Tulang ini memiliki sisi yang tidak rata. Setiap sisi 



memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan penduduk Yunani dan Romawi 

yang membuat tiruannya dari batu dan logam.1  

Ada tiga poin untuk menejelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan 

permainan judi. Pertama, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan 

atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan 

untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat rekreatif. Namun di 

sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah 

penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau 

perlombaan. Kedua, untung-untungan, yang artinya untuk memenangkan permainan 

atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan 

atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan 

atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Ketiga, dalam 

permainan atau perlombaan ini selalu ada taruhan yang dipasang oleh para pihak 

pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan 

kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada 

pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang 

paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi 

atau bukan.2 

                                                           
1 Ensiklopedi Indonesia 7, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1980, Hlm  
2 Haryanto, Indonesia Negeri Judi, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 8 



Dewasa ini judi sering diidentikkan dengan masyarakat marginal dengan berbagai 

stereotype kemalasan, fatalis, pendidikan rendah, yang sering diberikan atau 

dilabelling oleh masyarakat umum kebanyakan. Dianggab sebagai penyakit 

masyarakat karena dianggap sebagai biang keladi kemiskinan serta berbagai masalah 

sosial lainnya. Judi menjadi masalah sosial karena membuat para pelakunya tidak mau 

berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan hidup dan hanya menginginkan jalan 

pintas untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu judi menjadi sebuah lingkaran setan 

didalam kemiskinan, tidak menjadi solusi malahan memperburuk keadaan 

Pemerataan ekonomi yang hanya menjadi wacana pemerintah, sehingga disparitas 

ekonomi menjadi fakta yang tak dapat terelakan di masyarakat. Tak ayal judi menjadi 

pilihan dan pelampiasan masyarakat marginal, meskipun tidak rasional, namun 

perilaku tersebut sebagai upaya pengharapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 

Hanya pengharapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat marginal yang serba 

keterbatasan, terbatas secara material maupun terbatas secara kemampuan (intelektual, 

keterampilan).  

Salah satu varisasi dari perjudian di Indonesia adalah togel, togel sangat lekat 

dengan budaya masyarakat indonesia, terutama dikalangan menengah kebawah, dan 

merupakan produk dari masyarakat marginal. Judi togel merupakan jenis judi berbetuk 

lotere atau undian angka yang dibeli dari agen, yang pada akhirnya angka yang sesuai 

pada saat diundi itulah sebagai pemennangnya dan mendapatkan beberapa hadiah 

berupa uang sesuai dengan ketentuan aturan bermain togel, biasanya jumlah besar 



kecilnya jumlah uang diperoleh ditentukan oleh ketepatan dari jumlah angka yang 

dilihat dari belakang (buntut). Togel atau toto gelap dikatakan sangat khas Indonesia 

karena permainan tersebut diadobsi dari permainan lotere yang umum dilakukan diluar 

negeri, kemudian corak tersebut dimodofikasi hingga menjadi sangat khas, karena 

masyarakat kita yang masih kental dengan kepercayaan klenik, maka dari itu unsur 

mistis menjadi bumbu dalam permainan lotere gaya Indonesia  yang disebut dengan 

togel.   

Permainan judi togel diadopsi dari permainan toto yang ada di singapura. Hari dan 

waktu penarikan adalah sama dengan hari dan waktu penarikan Toto dan 4D Singapura. 

Hari penarikan Togel adalah Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kita bisa melihat 

hasil penarikan sekitar pukul 17.00 WIB atau pukul 10.00 AM (GMT). Judi Togel ini 

berupa kupon dan setiap kuponnya seharga seribu rupiah. Jika nomor yang 

dipasangkan oleh penjudi togel keluar sesuai dengan milik Bandar maka penjudi togel 

mendapatkan uang enam puluh ribu rupiah, berlaku pula kelipatannya.3 

Togel merupakan jenis perjudian yang paling unik karena lekat dengan nilai 

budaya, Seperti tesis yang ditulis oleh Ahmad Faishal dalam studinya pada program 

magister kajian sastra dan budaya yang ditulis tahun 2012 dengan judul etnografi togel. 

Menjelaskan togel adalah bagian dari produk budaya yang didalamnya terdapat 

serangkaian sistem budaya beserta makna budaya yang unik. Tesis ini sangat berbeda 

                                                           
3 Fera Damayanti, Proses Pembentukan Prilaku Ketergantungan Pada Judi Togel, Skripsi Fakultas 
Psikologi Universitas Katholik Widya Mandala, Surabaya, 2009, hlm 2 



dengan tulisan-tulisan lain yang menyimpulkan togel sebagai perbuatan yang 

merugikan dan negatif. Disini peneliti ingin membarkan togel sebagai teks budaya 

independen murni serta objektif dengan melepas pretensi justifikasi sebagaimana nilai 

yang dianut oleh masyrakat konvensional yang dominan4  

Kemunculan judi togel yang pada mulanya berasal dari undian lotere tidak lepas 

dari aktifitas legalisasi judi yang terjadi sebelum kemerdekaan sampai pada era pasca 

kemerdekaan ditahun 60 an yang pada saat itu bernama lotere totalisator (loto),  yang 

mana di dijelaskan dalam skripsi yang ditulis oleh Rina Krisnawati yang ditulis pada 

tahun 2010 dengan meneliti sejarah lotere totalisator di Surabaya pada tahun 1968-

19695. Didalamnya menjelaskan maraknya keterlibatan masyarakat dalam aktifitas 

lotere tersebut juga dipengaruhi oleh resesi ekonomi yang terjadi pada tahun 60 an, 

yang mana menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Membuat himpitan 

ekonomi tersebut memaksa masyarakat untuk berbondong-bondong untuk mebeli 

lotere, dengan harapan agar mendapat uang dan dapat memehuhi kebutuhan hidup 

secara cepat dan instan. 

Pelaku perjudian ini sebagian besar merupakan golongan masyarakat yang 

berpendidikan rendah. lni bisa kita amati dari tempat-tempat judi yang ramai 

dikunjungi oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang memasang buntut, main dadu, rolet 

                                                           
4 Ahmad Faishal, Etnografi Togel, Tesis Program Studi Kajian sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm 201 
5 Rina Krisnawati, Lotere Totaliastor Di Surabaya Tahun 1968-1969, Skripsi Departemen Sejarah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya, 2009 



ataupun judi kartu adalah para preman, pedagang kecil, sopir, tukang ojek, buruh atau 

pegawal rendahan.6 

Karena pendidikannya yang rendah, menyebabkan mereka berfikir secara 

pragmatis dan sederhana, yaitu hanya berfikir kalau nembus dua atau tiga angka saya 

akan dapat sekian juta rupiah, tapi tidak atau jarang berfikir berapa uang selama ini 

yang telah saya pertaruhkan di meja judi, dan berapa persen orang yang nembus 

dibandingkan mereka yang kalah. Mereka juga jarang berfikir soal peluang 

kemenangan dan kekalahan, yang terfikir oleh mereka adalah kemenangan, 

kemenangan dan kemenangan.7 

Data penelitian menunjukkan, kebanyakan pemasang lotre buntut dan judi kecil-

kecilan bukanlah mereka dari golongan the haves, akan tapi terdiri dari rakyar yang 

miskin, pegawai-pegawai dan para pekerja/buruh yang bergaji kecil, pedagang-

pedagang kentengan, tukang-tukang becak, dan kuli-kuli yang tidak berpengharapan. 

Penghasilan yang sangat kecil dan hampir-hampir tidak cukup bagi jaminan hidup 

anggota keluarganya, ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan mereka tidak 

berpengharapan dan sering berputus asa. Lalu berlangsunglah lompatan mental pada 

pola kebiasaan spekulatif untung-untungan dengan cara berjudi, mengadakan 

                                                           
6 Haryanto, Indonesia Negeri Judi, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 42 
7 Ibid 



pertaruhan, memasang tebakan dan membeli lotere disertai pengharapan mendapatkan 

sedikit keuntungan dan tambahan uang belanja.8 

Seperti yang desebutkan oleh informan-informan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Ayu Mircahya juga merasakan hal yang sama terhadap judi togel, dengan tidak 

mempersalahkan larangan larangan agama terhadap perjudian. Mereka tahu judi itu 

dilarang, namun tetap saja melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup, sebab judi 

menumbuhkan pengharapan-pengharapan.9 Harapan yang dimaksud adalah hasil yang 

didapat dari berjudi itu sendiri, yakni uang dari kemenangan yang digunakan untuk 

memperbaiki perekonomina atau atapun hanya menginginkan kemenangan karena 

imbalan uang yang berlipat-lipat. 

Himpitan ekonomi memang menjadikan para pelaku pelaku judi togel untuk 

menjadikan judi togel sebagai cara instan mendapatkan uang seperti penelitian yang 

ditulis oleh Asep Saputra yakni, Di Desa Bengkulu Rejo, realita dari pola hidup yang 

cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga 

kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat 

setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau 

menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya, para pelaku perjudian 

sering bermain judi tempat-tempat umum, seperti di pasar, pangkalan ojek, warung 

atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal yang sebenarnya tidak layak 

                                                           
8 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 86 
9 Ayu Mircahya, Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan, Skripsi Jurusan 
Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya 



untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang di 

sekitarnya.10 

B. Kebudayaan Kemiskinan Oscar Lewis 

Meskipun berbagai masalah mengenai kemiskinan dan kaum miskin telah 

banyak ditulis, tetapi konsep kebudayaan kemiskinan itu sendiri relatif masih baru. 

Konsep terserbut digunakan untuk pertama kali pada tahun 1959 dalam buku Five 

Families: Mexican Case Studiesin the Culture of poverty. Istilah tersebut memang 

menarik, dan secara luas telah digunakan dan disalahgunakan. Michael Harrington 

memakainya terutama dalam bukunya The Other America  yang berperan penting 

dalam menyebar luaskan program nasional anti-kemiskinan di Amerika Serikat. 

Namun arti yang dipergunakannya agak lebih luas dan kurang teknis kalau 

dibandingkan dengan yang dimaksudkan. Lebih tepat konsep tersebut didefinisikan 

sebagai suatu kerangka konseptual, dengan penekanan khusus pada perdedaan antara 

kemiskinan dan kebudayaan miskin. Tidak adanya telaah-telaah antropologi secara 

mendalam mengenai keluarga-keluarga miskin dalam berbagai konteks bangsa dan 

kebudayaan, dan terutama yang berasal dari negara-negara sosialis, merupakan 

                                                           
10 Asep Saputra, Fator-Faktor Penyebab dan Dampak Seseorang Bermain Judi togel (Toto Gelap): 
Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Skripsi Jurusan 
Sosiologi FISIP Universitas Lampung, Lampung 



hambatan utama untuk merumuskan dengan tepat ciri-ciri yang berlaku umum secara 

lintas-budaya.11 

Sepanjang sejarah, yaitu dalam kepustakaan, peribahasa dan ungkapan-ungkapan 

populer, dapat kita temui dua penilaian yang berlawanan mengenai pengertian orang 

miskin. Sebagian mencirikan sebagai terpuji, rendah hati, jujur, sabar, bebas, tulus, 

murah hati, dan hidup bahagia. Juga yang lainnya mencirikan sebagai jelek, kotor, 

kasar, jorok, dan jahat.12 

Sebagai seorang antropolog, Oscar lewis berusaha memahami kemiskinan dan 

ciri-cirinya sebagai suatu kebudayaan, atau lebih tepat, sebagai sub kebudayaan dengan 

struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi 

dari generasi ke generasi melalui garis keluarga. Pandangan ini menyatakan bahwa 

kebudaayan kemiskinan di negara-negara modern bukan hanya menyangkut masalah 

kelumpuhan ekonomi, masalah disorganisasi, atau masalah kelangkaan sumber daya. 

Akan tetapi dalam beberapa hal juga bersifat positif karena juga memberikan jalan 

keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi masalah-masalah hidupnya.13 

Penilaian yang keliru dan berlawanan ini juga tercermin dalam usaha untuk 

memerangi kemiskinan pada dewasa ini. Sebagian menganggap kaum miskin 

mempunyai kemampuan berdiri sendiri, mempunyai sistem kepemimpinan, dan 

                                                           
11 Oscar Lewis, Kebudayaan Kemiskinan dalam buku Kemiskinan Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia, 
Jakarta, 1993, hlm 4 
12 Ibid 
13 Ibid 



mampu mengorganisasi diri, sedangkan sejumlah yang lainnya menunjukkan akibat-

akibat yang merusak dari kemiskinan yang sangat berpengaruh terhadap karakter 

individu orang miskin, dan karena itu menekankan perlu adanya bimbingan dan 

pengawasan yang terus menerus dari golongan kelas menengah, yang dianggap 

mempunyai mental yang lebih baik.14 

Kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun 

lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang 

mempunyai seperangkat kondisi-kondisi seperti berikut: (1) sistem ekonomi uang, 

buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan; (2) tetap tingginya tingkat 

penganguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah 

buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi 

sosial, ekonomi dan pilitiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) 

sistem keluarga bilateral lebih menonjol dari pada sistem unilateral; dan akhirnya (6) 

kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan 

penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobiitas sosial vertikal, dan 

sikap hemat, serta adanya angapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil 

ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.15 

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus 

juga merupakan reaksi kaum miskin terhadadap kedudukan marginal mereka di dalam 

                                                           
14 Ibid 
15 Ibid hlm 5 



masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan bericiri kapitalisme. 

Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa 

harapan, yang merupakann perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih 

sukses didalam kedidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih 

lua. Sebenarnya, banyak ciri kebudayaan kemiskinan yang dapat dipandang sebagai 

perwujudan dari usaha pemecahan setempat atas masalah-masalah yang tak teratasi 

karena tak terpenuhinya syarat-syarat tertentu dari lembaga-lembaga dan pranata-

pranata yang ada, atau karena ketidaksanggupan atau ketidakpedulian dan kecurigaan 

terhadap lembaga-lembaga dan pranata-pranata tersebut. Misalnya, mereka yang tidak 

sanggup memperoleh kredit bank terpaksa harus mencari sumber lain dari kalangan 

mereka sendiri dengan mengorganisasi bantuan kredit tidak resmi tanpa bunga.16 

C. Togel Sebagai Budaya Kemiskinan 

Budaya itu sendiri merupakan seperangkat nilai yang terbentuk dan diangkat 

menjadi patokan dalam sebuah kondisi masyarakat tertentu, baik itu kelompok maupun 

entitas yang lebih besar atau luas lagi seperti masyarakat sehingga juga menjadi sebuah 

bentuk atau ciri kas yang membedakan dengan kelompok atau masyarakat yang lain. 

Nilai yang menjadi patokan dalam kelompok atau masyarakat tersebut terbentuk dari 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi sebuah pola yang 

terus menerus dilakukan bahkan hingga diwariskan dari generasi ke genarasi tersebut. 

                                                           
16 Ibid  



Dengan harapan bahwa kebudaayan tersebut langeng dan dapat dipastikan akan terjaga 

kelangsungannya dimasa-masa yang akan datang. 

Oscar Lewis sendiri memahami kebudaayaan kemiskinan sebagai cara padang 

dalam kehidupan yang selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita 

juga bisa memhami bahwa kebudayaan kemiskinan merupakan cara pandang seseorang 

didalam kondisi kemiskinannya didalam suatu kelompok atau masyarakat. Oscar lewis 

juga menyebutkan cara pandang tersebut sehingga membentuk sub budaya. Dengan hal 

tersebut kita juga bisa memahami bahwa budaya kemiskinan juga menyebutkan suatu 

pandangan seseorang mengenai kondisi kemiskinan sehingga membentuk sub-budaya. 

Sub-budaya sendiri juga merupakan budaya dalam tataran yang lebih mikro didalam 

masyarakat umum, dalam artian bentuk budaya yang berupa kumpulan nilai atau 

kebiasaan yang terjadi dan dianut di suatu kumpulan orang atau kelompok dalam artian 

khusus dan bukan dalam artian umum seperti masyarakat.  Dengan hal ini kita juga 

dapat memahami bahwa nilai yang dianut atau seperangkat kebiasaan didalam sub-

budaya hanya dianut oleh beberapa orang saja dalam bentuk suatu kumpulan orang 

atau kelompok tertentu dan bukan dianut oleh atau dipahami secara umum atau makro 

didalam masyarakat yang biasa. Dalam hal kebudayaan kemiskinan ini yang mana 

budaya kemiskinan hanya dianut oleh beberapa kumpulan orang saja atau kelompok 

yang memiliki kebudaaayaan kemiskinan saja. 

Hal ini mengenai kebudayaan kemiskinan yang dilakukan oleh para pemain 

togel  kita juga bisa digatakan aktifitas perjudian togel juga merupakan bagian dari 

budaya. Budaya yang hanya dilakukan oleh hanya para pelaku pemain togel saja, dan 



kelompoknya saja yang melakukan aktifitas atau tindakan perjudian togel. Dengan hal 

tersebut kita juga bisa memahami bahwa tindakan tersebut membentuk suatu sub 

budaya dalam artian budaya yang hanya dianut oleh kumpulan orang atau kelompok 

tertentu didalam masyarakat, yang mana kumpulan orang atau kelompok tersebut 

adalah para pemaian judi togel saja, dan bukan dari orang luar kumpulan orang tersebut 

atau kelompok tersebut yang tidak melakukan aktifitas atau tindakan perjudian togel. 

Aktifitas  judi togel dapat kita pahami sebagi budaya karena aktifitas atau 

tindakan judi togel dilakukan secara terus menerus dan teratur oleh para para pemain 

togel, sehingga tindakan yang terus menerus itu membentuk suatu bentuk kebiasaan 

dan dianggap biasa oleh para pemain togel. Tindakan aktifitas judi togel tersebut bisa 

kita pahami sebagai tindakan yang terus menerus atau rutin karena kita bisa melihat 

temuan data yang menyatakan bahwa para pemain togel selalu rutin memasang nomor 

togel berdasarkan adanya jadwal atau keluaran dalam kegiatan togel. Setiap adanya 

jadwal atau keluaran tersebut pemain togel selalu mengikuti, meskipun tidak pasti 

kalau setiap ada jadwal atau keluaran pasti langsung memasang nomor, tetapi para 

pemain togel masih secara rutin beberapa kali tertentu di dalam seminggu untuk 

memasang nomor di setiap jadwal yang ada, seperi diantara masih direntang 2 sampai 

4 kali seminggu, 

Aktifitas atau tindakan perjudian togel yang dilakukan terus menerus atau rutin 

tersebut dapat kita pahami sebagai bagaian dari kebudayaan kemiskinan karena 

memang kegiatan bermain togel ini merupakan cara pandang yang mereka miliki atau 

lakukan terhadapa kondisi ekonomi mereka. Mengingat para pemain togel yang 



menjadi informan dalam penelitian ini kesemuanya bekerja di sektor informal dan 

marginal yang tergolong dalam kondisi ekonomi lemah, karena memang pendapatan 

mereka tergolong sangat rendah direntang 50-80 ribu perbulan, itupun tidak mesti atau 

rutin setiap hari, mereka hanya mendapatkan upah jika mereka ada pekerjaan saja atau 

garapan saja, diluar itu mereka menganggur dan pastinya tidak mendapatkan 

pendapatan sama sekali. 

Cara pandang tersebut merupakan refleksi dari keinginan mereka untuk 

mendapatkan sejumlah uang dari hadiah judi togel. keinginan tersebut muncul karena 

mereka tergiur dengan nominal hadiah dari judi togel yang lumayan besar dan berkali-

kali lipat dari nominal pemasangan yang lumayan kecil. Ada dari mereka yang 

berfikiran bahwa melalui togel bisa mendapatkan sejumlah uang dengan mudah, karena 

dalam medapatkan hadiah tersebut mereka tidak perlu memperhatikan menganai 

batasan-batasan yang ada.  

Budaya sebagai kumpulan nilai yang menjadi patokan kebiasan yang dianut 

kelompok atau masyarakat dalam dalam sebuah aktifitas tertentu didalam kehidupan. 

Tentunya untuk memastikan kebudayaan tersebut terus terjaga dan langeng pastinya 

ada pewarisan nilai nilai tersebut didalam budaya kepada generasi-generasi 

selanjutnya. Oscar lewis didalam kebudayaan kemiskinan bahwa cara pandang atau 

kecenderungan perilaku orang yang berada didalam kondisi kemiskinan tersebut akan 

menularkan kebiasaan tersebut kepada lingkungan atau kepada generasi yang lain atau 

selanjutnya. Diamana dalam permaian togel ini mayoritas pemain togel mengenal dan 

mulai terlibat di dalam kegiatan judi togel dimulai dari usia yang sangat dini atau muda 



lebih tepatnya saat berada di rentang saat berada di bangku sekolah menengah pertama 

(SMP) dan sekolah teknik menengah (STM). 

D. Kesimpulan  

Oscar Lewis menyatakan bahwa kebudaayaan kemiskinan sebagai cara padang 

dalam kehidupan yang selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

kebudayaan kemiskinan merupakan cara pandang didalam kondisi kemiskinann 

sehingga memebentuk sub-budaya di dalam masarakat. Dalam hal ini para pemain 

togel menganggab bahwa aktifiats permaina togel yang mereka lakukan merupakan 

refleksi dari cara pandang mereka mengenai kondisi ekonomi yang mereka miliki dan 

alami. Cara pandang tersebut merupakan refleksi dari keinginan mereka untuk 

mendapatkan sejumlah uang dari hadiah judi togel. Meskipun tujuan dalam bermain 

judi ini tergolong bermacam-macam misalnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, 

untuk digunakan bersenang-senang (foya-foya), atau bahkan hanya iseng semata. 

Namun keinginan tersebut muncul karena mereka tergiur dengan nominal hadiah dari 

judi togel yang lumayan besar dan berkali-kali lipat dari nominal pemasangan yang 

lumayan kecil. Ada dari mereka yang berfikiran bahwa melalui togel bisa mendapatkan 

sejumlah uang dengan mudah, karena dalam medapatkan hadiah tersebut mereka tidak 

perlu memperhatikan menganai batasan-batasan yang ada.  

Maka dari itu kesimpulan akhir dari penelitian ini, yakni “ Togel Dalam Budaya 

Kemiskinan Masyarakat: Studi Deskriptif Judi Togel Dalam Tinjauan Kebudayaan 

Kemiskinan” Adalah kegiatan judi togel merupakan budaya kemiskinan yang ada di 



masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah yaitu masyarakat marginal atau informal. 

Beberapa poin penting temuan data yang digunakan untuk menyatakan hal tersebut 

akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut. 

Pertama, judi togel sebagai budaya kemiskinan yang merupakan cara pandang 

terhadap kondisi kehidupan, sebagai budaya cara pandang tersebut dilakukan berulang 

ulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini sesuai dengan intensitas permainan togel 

yang tergolong tinggi dan rutin dengan cara mengikuti setiap jadwal pemasangan atau 

keluaran yang ada, dengan harapan untuk memeliki kesempatan dalam mendapatkan 

kemenangan dalam judian togel.  

Kedua, cara padang tersebut juga di ajarkan dan di tularkran atau bahkan 

diregenerasikan. Diajarkan dan ditularkan kan melalui lingkungan pergaulan dan 

perkumpulan melalui pembicaraan dan pembahasan mengenai togel kususnya 

diwarung sebagai tempat dominan dalam aktifitas judi togel. Hal tersebut 

memunculkan rasa penasaran terhadap judi togel dan keinginan untuk mendapatkan 

sejumlah uang dari hadiah togel. Hal tersebut juga diregenerasi dengan mulai 

mengenalnya pemain judi togel pada usia yang sangat muda (usia SMP/STM) dengan 

diajarkan dari orang yang lebih tua usianya.  

Ketiga, bentuk-bentuk budaya kemiskinan juga harus dijelaskan secara 

terperinci juga karena untuk menghindari beberapa faktor yang tidak berkaitan dengan 

keberadaan kebudayaan kemiskinan di alami oleh para pemain togel. Salah satunya 

mengenai faktor kemalasan yang sering dilabelkan atau diberikan stereotype oleh 



masyarakat kepada pemain togel. Namun dalam hal ini tidak, karena para pemain togel 

masih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya apalagi di kota. Untuk memasang 

nomor togel juga dibutuhkan nominal uang tertentu yang pastinya untuk 

mendapatkannya juga harus bekerja keras. Berikut bentuk-bentuk dari kebudayaan 

kemiskinan itu sendiri: 

1. Pengguanaan pendapatan bukan untuk kebutuhan primer atau produktif, 

mengigat bahwa intensitas pemasangan nomor yang dilakukan oleh pemain 

togel itu lumayan sering, jadi mereka menalokasikan pendapatan mereka 

untuk membeli kupon nomor togel. Tidak hanya itu, uang hadiah dari 

kemenangan togelpun digunakan untuk bersenangsenag dan berfoya-foya. 

2. Kegagalan Dalam Mengatur dan Meningkatkan Kondisi Ekonomi, dengan 

intensitas pemasangan nomor togel yang sering, otomatis dibutuhakan 

nominal yang lumayan besar untuk mesang nomor togel, sehingga alokasi 

dan kemampuan ekonomi menjadi berkurang. Apalagi dengan intensitas 

kemenangan yang tidak sebanding dengan kekalahan yang lumayan besar, 

membuat kerugian-kerugian ekonomi yang merusak kondisi ekonomi. 

3. Fatalisme dalam kehidupan sosial, yakni mengangap sangat sulit untuk 

mengubah kondisi ekonomi dikarenakan menganggap peranan nasib sangat 

besar dalam kehidupan mereka, hal tersebut tereflesi dari pandangan mereka 

berupa firasat yang digunakan di dalam kegiatan judi togel yang menurut 

mereka sebagai pertanda baik dalam kehidupan mereka. Mereka mengangap 



fiarsat sebagai bentuk pertolongan alam dan Tuhan untuk mengubah nasib 

mereka. Serta kepercayaan misitis yang diagab sebagai cara cepat untuk 

menentukan nomor togel yang berarti juga cara cepat untuk mendapatkan 

uang tanpa adanya usaha keras. 
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