Sejarah Togel Online Indonesia dari Kolonial Sampai Milenial
Sejarah togel online di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang sekali. Togel ini
sebenarnya bukanlah nama resmi yang digunakan untuk taruhan atau judi lotere angka,
melainkan hanya sebuah singkatan dari toto gelap. Pada dasarnya judi tebak angka ini lebih
dikenal dengan nama toto sehingga membutuhkan perjalanan yang tidak sebentar sampai
kahirnya mendapatkan julukan togel. Agar para pembaca tidak penasaran, pada pembahasan
kali ini kita akan sedikit mengulas sejarah togel di Indonesia mulai dari masa colonial sampai
milenial dan kenapa juga kegiatan perjudian togel ini mulai dilegalkan oleh pemerintah.
Masyarakat Indonesia kebanyakan mengira bahwa permainan lotere toto ini mulai hadir pasca
era Sumbangan Dana Sosial Berhadiah atau SDSB, padahal hal tersebut tidak benar karena
memang tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih jauh dari waktu itu, lotere toto ini sudah hadir di
Indonesia sejak masa colonial Belanda. Memang tidak bisa dipastikan kapan waktunya dan
siapa yang awal mula membawa permainan toto ke negara ini. Namun ada hal yang bisa
dijadikan sebagai kekuatan pendapat dimana permainan tersebut dibawa oleh
pedagang-pedagang asing dari Belanda yang mulai masuk ke Indonesia.
Sejarah Singkat Togel Online Di Indonesia
Sejarah singkat togel online di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum merdeka,
negara Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai kebudayaan lokal tanpa mengenal
huruf latin dan romawi. Pasalnya Indonesia ini dulunya hanya negara dengan berbagai
kumpulan dari kerajaan-kerajaan Hindustan dengan penggunaan bahasanya yaitu bahasa
Sanskerta. Pada masa ini permainan togel masih belum dikenal oleh masyarakat Nusantara
namun setelah Belanda masuk ke wilayah Indonesia banyak yang meyakini bahwa permainan
ini memang dibawa oleh mereka yang identik dengan dunia malam. Dari sinilah masyarakat
lokal mulai terpengaruh dengan adanya permainan lotere toto.
Ketika Belanda mempunyai keinginan mendirikan negara Indonesia serikat dengan sistem
kerajaan yang mulai dihapuskan, gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (sekarang
Jakarta) mulai mengatur sistem permainan toto sebagai jasa hiburan. Baik orang Belanda atau
masyarakat lokal diperbolehkan untuk bermain lotere toto, dimulailah cikal bakal sejarah togel di
negara Indonesia. Pada awalnya togel hongkongkong belum terkenal seperti sekarang, siapa
saja boleh memainkannya karena memang statusnya juga masih legal. Permainan ini akhirnya
terus berlanjut sampai Indonesia merdeka.
Keadaan berubah setelah Indonesia merdeka dan dipimpin oleh Presiden pertama yaitu
Soekarno, dimana beliau berupaya untuk membentuk generasi muda yang lebih baik lagi.
Sehingga keluarlah peraturan Keppres No. 114 tahun 1965 yang menyatakan bahwa segala
bentuk kegiatan perjudian dianggap illegal karena dianggap bisa merusak moral bangsa. Dari
sini mulailah sejarah manipol kemudian diganti dengan masa orde baru dimana pada masa ini

lotere toto bisa dimainkan kembali dengan sistem yang mengaturnya yaitu langsung oleh
pemerintah seperti Pemda, Pemerintah Pusat, sampai panitia PON dan yang lainnya.
Namun di masa orde baru, permainan togel bukan lagi permainan judi melainkan dijalankan
sebagai lotere sekedar kupon olahraga yang berhadiah. Semakin berkembang mulai hadir
SDSB dimana penting untuk diketahui bahwa hal ini merupakan pondasi awal terbentuknya
togel modern yang masih ada sampai sekarang. Karena masyarakat sudah terlanjut melakukan
aktivitas ini maka kegiatan perjudian dan bermain toto tidak pernah berhenti sampai para
pecintanya memainkan secara sembunyi-sembunyi saplai pada akhirnya muncul julukan toto
gelap atau togel. Itulah sejarah singkat togel online Indonesia sampai permainan ini sudah bisa
dimainkan secara online dengan lebih mudah dan praktis.

