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BAB III 

OLYMPIC GAMES 

 Pertandingan Olimpiade kuno telah berlangsung 

selama lebih dari 1000 tahun. Selama periode waktu yang 

sangat lama tersebut, program dan olahraga berkembang 

dengan pesat termasuk di dalamnya cabang olahraga yang  

sangat bervariasi. Pertandingan Olimpiade merupakan 

pertandingan olahraga yang diselenggarakan setiap empat 

tahun sejak tahun 1896 dan merupakan pesta olahraga tertua 

yang dipertandingkan di dunia. Pertandingan ini 

diselenggarakan dengan inspirasi dari Olimpiade kuno yang 

dilakukan oleh bangsa Yunani. Olimpiade kuno telah dimulai 

sejak tahun 776 SM sebagai bentuk tradisi penyembahan 

terhadap dewa Zeus dan dilaksanakan di Olympia. 

A. Olympics Games 

GAMBAR 3 1 Ilustrasi Sejarah Olympics Games 

 

Source : https://www.bbc.com/bitesize/articles/z36j7ty 

https://www.bbc.com/bitesize/articles/z36j7ty
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 Pertandingan Olimpiade telah dimulai lebih dari 

2.700 tahun yang lalu di Olympiadi bagian barat daya Yunani. 

Sekitar 50.000 orang datang dari seluruh dunia untuk 

menonton pertandingan dan juga berpartisipasi sebagai 

delegasi untuk bertanding di Olimpiade tersebut. Permainan di 

Olimpiade kuno juga dianggap sebagai festival 

keagamaanyang diadakan untuk menghormati Zeus dan raja 

para dewa. Saat Olimipiade kuno masih berlangsung, hadiah 

tidak berupa medali emas, perak dan perunggu. Pemenang 

akan diberi karangan daun dan sambutan yang meriah ketika 

para atlet pulang ke Negara masing-masing.  

 Para atlet berlomba untuk memperebutkan 

kemenangan karena mereka akan dihargai seperti pahlawan 

ketika berhasil membawa kemenangn di Olimpiade. Pada 

Olimpiade Kuno, semua pertandingan hanya didedikasikan 

untuk Zeus. Pengunjung berkeinginan untuk melihat Kuil 

Zeus. Di dalamnya berdiri patung emas dan gading besar dari 

raja para dewa. Acara utama di Olimpiade bukanlah acara 

olahraga tetapi lebih pada pengorbanan dan persembahan. 

Pada hari ketiga pertandingan, 100 lembu dikorbankan dan 

dibakar diatas mezbah Zeus(Anonim, How did the Olympic 

Games begin?). 
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GAMBAR 3 2 Olahraga Gulat pada Piala Yunani 

Kuno 

 
Source :https://www.britannica.com/sports/Olympic-

Games/media/428005/17141 

 

 Pada masa awal kompetisi Olimpiade, semua kontes 

berlangsung pada satu hari. Kemudian, berkembangnya zaman 

membuat Olimpiade diadakan selama empat hari yang karea 

adanya acara upacara penutupan sekaligus pemberian hadiah 

serta pesta untuk para juara(David C. Young Harold). 

Baron Pierre de Coubertin sebagai penemu dari 

Olimpiade Modern memberikan ide untuk menyelenggarakan 

kembali Olimpiade pada akhir abad XIX, fokusnya saat itu 

adalah di Paris dan elit reformis seni dari seluruh Eropa. (Hepp, 

2010).  

 

https://www.britannica.com/sports/Olympic-Games/media/428005/17141
https://www.britannica.com/sports/Olympic-Games/media/428005/17141
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GAMBAR 3 3 Lingkaran Olympic Games 

 
Source : https://www.theeuropean-magazine.com/debates/412-

olympic-games-2012  

 Lima cincin yang membentuk simbol 

Olimpiademewakili persatuan lima benua sekaligus 

melambangkan pertemuan atlet dari seluruh duniaselama 

Olimpiade berlangsung. Lambang tersebut juga memiliki 

esensi sekaligusmelambangkan universalitasGerakan 

Olimpiade. Cincin digambarkan saling mengunci dan 

diaturdalam bentuk trapesium. Masing-masing warna yang ada 

dicincin juga memiliki makna tersendiri. Warna cincin 

adalahbiru, hitam, merah, kuning  dan hijau.Jika jumlah cincin 

mewakili benua, makawarna (enam dari mereka, menghitung 

latar belakang putih)dipilih untuk memastikan bahwa setiap 

negara akan memiliki salah satu warna tersebut, setidaknya 

https://www.theeuropean-magazine.com/debates/412-olympic-games-2012
https://www.theeuropean-magazine.com/debates/412-olympic-games-2012
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salah satu warna di bendera nasionalnya.Pierre de Coubertin 

merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan simbol ini 

diKongres Olimpiade 1914 di Paris. Kemudian, Bendera 

dikibarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1920 di 

Olimpiade Antwerp.Pada saat pertandingan berlangsung, logo 

cincin Olimpiade akan ada di mana-mana seperti di pakaian, 

topi dan tas atau bahkan di wajah(Chevalley, HOW WELL 

DO YOU KNOW THE OLYMPIC GAMES ?, 2011, pp. 05-

06). 

GAMBAR 3 4 Filosofi Olympics Games 

 
Source :https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-

movement 

 
 Moto Olimpiade terdiri dari tiga kata Latin:CITIUS, 

ALTIUS, FORTIUS yang berarti Faster, Higher, Stronger. 

Olahraga adalah alat yang mampu membantu membangun 

dunia yang lebih baik. Semangat Olimpide dapat 

diekspresikan melalui tiga nilai inti yaitu keunggulan, rasa 

hormat dan persahabatan. Siapa saja yangingin mengambil 

bagian dalam Olimpiade harus menjunjung tinggi nilai-nilai 

https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement
https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement
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tersebut.Atlet akan mencari keunggulan demi mencapai tujuan 

nya. Maka dari itu,atlet harus mendorong diri mereka untuk 

melebihitujuan-tujuan tersebut. Tujuannya hanya bukan untuk 

menjadi yang utama tetapi untuk memberikan yang terbaik 

dalam mencapai kemenangan.Atlet juga menunjukkan rasa 

hormat kepada orang lain dan untuk diri mereka sendiri.Ini 

berarti Atlet menerima aturan dan bermain secara adil.Atlet 

juga menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan. Dalam 

berlatih olahraga, merekabertemu orang lain dan akan 

menemukan perbedaan. Atlet diharapkanmampu untuk bersifat 

toleran. Ketiga nilai ini harus dimiliki dan diimplementasikan 

ke dalamlatihan sebagai bagian dari pencarian keseimbangan 

dan harmoni itu sendiri. Nilai tersebut adalah tanda dari 

seorang juara sejatibaik di dalam maupun di 

luarpermainan(Chevalley, HOW WELL DO YOU KNOW 

THE OLYMPIC GAMES ?, 2011, pp. 08-09). 

GAMBAR 3 5 Daftar President Olympic Games 

 
Source :https://www.britannica.com/sports/Olympic-Games 

https://www.britannica.com/sports/Olympic-Games
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 Pada Kongres Paris pada tahun 1894, kontrol dan 

pengembangan Pertandingan Olimpiade modern dipercayakan 

secara penuh kepada Komite Olimpiade Internasional atau 

yang dikenal denganComite International Olympiqueatau 

IOC.IOC merupakan organisasi permanen yang memilih 

anggotanya sendiri. Reformasi pada tahun 1999 menetapkan 

keanggotaan maksimum 115yang di antaranya70 adalah 

individu, 15 atlet Olimpiade saat ini, 15 presiden komite 

Olimpiade nasional dan 15 presiden federasi olahraga 

internasional. Para anggota dipilih untuk masa jabatan delapan 

tahun yang dapat diperbaruitetapi mereka harus pensiun pada 

usia 70 tahun. Batas masa berlaku juga berlaku untuk presiden 

selanjutnya.IOC memilih presidennya untuk periode delapan 

tahunyang pada akhirnya presiden tersebut memenuhi syarat 

untuk dipilih kembali untuk periode selanjutnya masing-

masing empat tahun. Dewan eksekutif beranggotakan 15 orang 

yang mengadakan pertemuan berkala dengan federasi 

internasional dan komite Olimpiade nasional. IOC secara 

keseluruhan bertemu setiap tahun dan pertemuan dapat 

diadakan kapan sajak ketika diminta minimal oleh sepertiga 

dari anggota(David C. Young Harold) 

GAMBAR 3 6 Statistika Penonton TV Olympic Summer 

1996-

 

Source  : IOC 
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 Fenomena olahraga selalu hadir di media dan 

memiliki peminat yang besar karena karakteristik olahraga 

yang menunjung tinggi nilai-nilai seperti 

semangatberkompetisi dan kinerja olahraga. Sejak tahun 1936, 

kompetisi Olimpiade telah dipublikasikan secara meluas. Di 

Berlin, penonton memiliki kesempatan untuk melihat 

pertandingan selama Olimpiade dimulai. Olimpiade London 

juga disiarkan televisi meskipun pada tahun 1948 hanya 

sedikit orang yang memiliki TV di rumah mereka. Begitu 

televisi sudah dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, 

acara olahraga menjadi acara yang disukai oleh banyak orang. 

Pertandingan Olimpiade telah menjadi acara yang terkenal dan 

ditonton oleh khalayak luas dan beragam. BanyakJuara 

Olimpiade diakui di seluruh duniadan menjadi Ikon yang 

popular bagi Negara mereka(Pop, 2013). 

 

B. Olympics Winter Games 

 Awalnya, Olimpiade Musim Dingin diperkenalkan 

hanya lima tahun setelah Olimpiade modern pada tahun 1896. 

Kompetisi ini hanya melibatkan atlet dari negara-negara 

Skandinavia dan diadakan secara empat persegi di Swedia 

yang imulai pada tahun 1901. Pada tahun 1911, Pangeran 

Eugenio Brunetta d'Usseaux, seorang anggota Komite 

Olimpiade Internasional (IOC) dari Italia menyarankan bahwa 

Swedia sebaiknya memasukkan olahraga musim dingin di 

Olimpiade 1912 di Stockholm atau menggelar Olimpiade 

Musim Dingin yang terpisah di tahun yang sama. Swedia 

khawatir langkah semacam itu akan membahayakan 

Pertandingan Nordik yang kemudian ide tersebut ditolak. 

Disisi lain, Jerman mendukung rencana untuk menggelar 
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kompetisi acara musim dingin pada awal 1916 sebagai bagian 

dari Olimpiade VI yang dijadwalkan untuk Berlin akhir tahun 

itu. Pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 menyebabkan 

pembatalan Olimpiade Berlin dan membuat pertanyaan 

tentang Olimpiade Musim Dingin diperdebatkan(Britannica). 

 Kemudian, sebuah kesepakatan dicapai untuk 

merayakan Pekan Olahraga Musim Dingin Internasional yang 

disetujui IOC. Olimpiade tersebut diadakan di Chamonix, 

Prancis yang dimulai sejak 25 Januari hingga 4 Februari 

1924.Pada saat Olimpiade 1924, Norwegia memenangkan 

Olimpiade tersebut  dengan total mendapatkan 17 

mendali.Negara-negara Skandinavia mendapatkan 28 dari 43 

medali. Tahun berikutnya IOC mengubah piagamnya untuk 

membuat Olimpiade Musim Dingin yang terpisah. 

Pertandingan yang digelar di St MoritzSwiss pada tahun 1928 

secara resmi ditetapkan sebagai Olimpiade Musim Dingin 

kedua.Dari tahun 1928, Pertandingan Musim Dingin diadakan 

setiap empat tahun di tahun kalender yang sama dengan 

Pertandingan Musim Panas. Pada tahun 1986 pejabat IOC 

menanggapi kekhawatiran atas meningkatnya biaya dan 

komplikasi logistik Olimpiade denga memilih untuk 

mengubah jadwal. IOC memisahkan dua tahun untuk 

Olimpiade Musim Dingin 1992 di Albertville Prancis dan 

Olimpiade 1994 di Lillehammer Norwegia. Setelah itu, 

Pertandingan Musim Dingin dan Musim Panas masing-masing 

diadakan secara empat tahunan yang secara bergantian pada 

tahun genap(Britannica). 

C. Olympics Winter Games XXIII 

 Olimpiade Musim Dingin 2018 adalah acara multi-

olahraga internasional yang berlangsung di Pyeongchang, 
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Korea Selatan. Pyeongchang terpilih sebagai kota tuan rumah 

pada Juli 2011. Hal tersebut menandai pertama kalinya Korea 

Selatan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin dan 

Olimpiade kedua diadakan di negara itu sejak Olimpiade 

Musim Panas 1988 di Seoul.Pertandingan menampilkan 102 

acara dalam lima belas disiplin olahraga, termasuk 

penambahan Snowboarding, Speed Skating, Curling ganda 

campurandan ski tim Alpine campuran pada program 

Olimpiade Musim Dingin. Ada sekitar 2.952 atlet dari 92 

Komite Olimpiade Nasional bertanding, termasuk Ekuador, 

Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria dan Singapura(Anonim, 

23rd Olympic Winter Games open in PyeongChang, 2018). 

 Daerah Pyeongchang di Korea Selatan menjadi tuan 

rumah Olimpiade Musim Dingin ke 23. Wilayah ini 

memenangkan hak untuk menyelenggarakan Olimpiade 

setelah dua upaya yang sebelumnya tidak berhasil. Kali ini, 

Korea berhasil mengalahkan tawaran teratas dari Annecy, 

Prancis, dan Munich, Jerman.Pyeongchang terletak sekitar 80 

mil di sebelah timur  Seoul dan sekitar 60 mil di selatan Zona 

Demiliterisasi yang membagi Korea Utara dan Korea 

Selatan.Upacara pembukaan dan penutupan dilakukan di 

Stadion Olimpiade Pyeongchang. Stadion tersebut dapat 

menampung 35.000 penonton. Olimpiade ini adalah kedua 

kalinya Olimpiade akan diadakan di Korea Selatan. Seoul 

adalah kota tuan rumah untuk Olimpiade Musim Panas pada 

tahun 1988(Olympics 2018: Everything you need to know 

about the Pyeongchang Winter Games in South Korea). 
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TABEL 3 1Daftar kebersamaan Korea saat Olimpiade 

Pyeongchang 

No Nama Kegiatan Keterangan 

1. Upacara 

Pembukaan 

Delegasi Korea Selatan dan Korea 

Utara berjalan bersama dibawah 

bendera Unifikasi Korea saat 

Upacara Pembukaan 

2. Tim Gabungan 

Korea 

Korea Selatan dan Korea Utara 

membentuk tim gabungan Hoki 

wanita untuk berkompetisi di 

Olimpiade 

3. Latihan 

Gabungan 

Atlet Ski Korea Selatan dan 

Korea Utara melakukan latihan 

gabungan di Korea Utara 

4. Upacara 

Penutupan 

Delegasi Korea Selatan dan Korea 

Utara berjalan bersama dibawah 

bendera Unifikasi Korea saat 

Upacara Penutupan 


