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Abstrak

Lari Marathon merupakan nomor Atletik paling populer dibandingkan
dengan nomor lari jalanan lain, kemungkinan karena nilai historis yang
melatarbelakanginya. Profesor Michael Breal yang mengusulkan kepada Baron
Pierre de Coubertin agar nomor ini dilombakan pada Olympic Games I tahun
1896, karena rasa hormatnya terhadap perjuangan prajurit tangguh dari Athena,
Pheidippides, yang juga “The Famous Athenian Runner”.

Spiridon Loues adalah orang pertama yang namanya tercatat dalam
sejarah sebagai juara lari Marathon Olympic Games. Kisah suksesnya yang
dramatis tak pernah menjemukan untuk disimak. Panjang jarak yang harus
ditempuh dalam lari Marathon dari Olympic Games I, II, III dan IV berbeda-beda.
Pada Olympic Games IV, ditetapkan jarak tempuh lari Marathon, 42.195 km, dan,
jarak ini dibakukan hingga sekarang.

Pertanyaan mengapa jarak tempuh nomor lari jarak jauh terpopuler ini
tidak dapat standart dari awal pelaksanaan Olympic Games, coba dianalisis dalam
tulisan ini.

Kata-kata Kunci: Atletik, Lari Marathon, Sejarah Olahraga.

Lari Marathon dalam atletik merupakan nomor yang sangat populer. Tidak seperti

nomor atletik yang lain, karena nomor yang satu ini dapat dilombakan dengan jumlah

peserta banyak, bahkan sangat banyak, bisa dalam hitungan ribuan. Saat dilakukan start

dalam lomba nomor ini, nampak sangat kolosal. Karena kemenarikan ini antara lain,

hampir semua kota besar di berbagai belahan dunia menyelenggarakan nomor lari

Marathon secara periodik, untuk memperingati moment penting tertentu. Menyebut

beberapa tempat yang kondang, sebagai penyelenggara nomor lari 42.195 Km ini,
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misalnya: London, Paris, New York, Boston, Tokyo, Beijing, Chicago, Singapura,

Hongkong, Berlin, Sapporo, dan Jakarta. Beberapa pelari Marathon terkenal yang pernah

juara Olympiade lebih dari satu kali (The Encyclopedia of Sport, 1963:712; http://id.

chinabroadcast.cn/i/2005/04/07/1@27256.htm.), misalnya: Abebe Bikila dari Ethiopia

(1960, 1964), Waldemar Cierpinski dari Jerman Timur (1976, 1980); dan, tentunya juara

pada Olympiade pertama tidak boleh dilupakan, Spiridon Loues (1896). Beberapa nama

yang lebih kini dan cukup populer, misalnya: Kipchonge, Radcliffe, Albina Ivanova,

Racher Akukuthela, Sieglinde Gontes, Johanes Naitembu, Helena Iipinge, Oscar

Komeya, Issac Machivia, Reinhold Iita, Mizuki Noguchi, Tsuyoshi Ogata. Mereka adalah

manusia yang memiliki endurance, serta daya juang luar biasa.

Nomor lari Marathon merupakan nomor lari jalanan (jalan raya) yang dilombakan

bagi pria maupun wanita. Dalam buku Peraturan/Ketentuan Perlombaan Atletik 2000-

2001 PB PASI pasal 240, tentang Lomba Lari Jalanan/Road Races (2001:171), jarak

lomba lari yang baku bagi peserta putra-putri adalah: lari jarak 15 km, 20 km, Half

Marathon, 25 km, 30 km, Marathon, (42.195 km), 100 km, dan lari Estafet Jalan-raya.

Walaupun berbagai lomba lari spektakuler diselenggarakan, seperti lomba lari ratusan

kilometer, lomba lari melintasi gurun pasir, lari mendaki gunung. Juga sebuah lomba

unik, macam Triathlon (modern). Ide Triathlon berasal dari seorang kapten Angkatan

Laut AS, John Collins, merupakan lomba yang menggabungkan berbagai kemampuan

yaitu adu lari, renang, dan balap sepeda. Dibandingkan dengan semua jenis lomba lari

jalanan, lari Marathon tetap lebih populer dan memiliki kharisma tersendiri

Nomor yang memerlukan daya tahan luar biasa ini sudah mulai dilombakan sejak

Olympiade Modern pertama digelar di Athena-Yunani, dengan jarak tempuh yang
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berbeda dari jarak yang sekarang telah dibakukan tersebut. Jarak tempuh lari Marathon

baru dibakukan pada tahun 1908 saat Olympiade ke-4 dilaksanakan di London-Inggris.

Pada penyelenggaraan pekan olahraga Olympiade ke-1 (1896), ke-2 (1900) dan ke-3

(1904), jarak tempuhnya berbeda-beda.

Tulisan ini berupaya untuk menganalisis mengapa sampai terjadi hal yang

demikian. Sebelumnya diawali dengan suatu peristiwa yang dianggap sebagai sejarah

yang melatarbelakangi timbulnya lari Marathon.

PHEIDIPPIDES, PRAJURIT JEMPOLAN

Pertarungan perebutan mahkota sebagai manusia “paling tahan” di dunia tidak

akan pernah ada jika tidak terlahir ke dunia ini, seorang profesor Michael Breal, yang

memiliki ide melombakan lari Marathon sebagai nomor puncak pada pekan olahraga

Olympiade (Modern). Keterpesonaan Michael Breal pada kisah heroik seorang prajurit

Athena, Pheidippides, yang membuat profesor ini bersemangat menyelenggarakan lomba

lari Marathon untuk menghormati pengorbanan sang pahlawan.

Menurut sejarah Yunani Purba, ada peristiwa heroik yang terjadi di lembah

Marathon. Perang antara Yunani melawan Pesia Purba, dari awal sampai akhir

berlangsung selama 21 tahun (tahun 500 BC hingga 471 BC). Dalam masa perang itu

Persia dengan armadanya yang kuat berkali-kali mengadakan penyerbuan ke Yunani.

Tiga penyerbuan besar yang pernah dilancarkan yaitu: (-) Pertama, tahun 492 BC

dipimpin Mardonis, menantu raja Darius; (-) Kedua, tahun 490 BC di bawah pimpinan

Laksamana Datis; dan (-) Ketiga, tahun 480 BC dengan pimpinan raja Xerxes.

Penyerbuan yang kedua, dipercaya para ahli sejarah yang menimbulkan peristiwa
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bersejarah dengan pertempuran di lembah Marathon. Demikian diungkap oleh almarhum

Yama Agni (Cakrawala Pendidikan, 1978), pakar sejarah olahraga, yang mengutip dari

buku Algemeen Mythologisch Woordenboek karya JW. Gerretsen.

Dengan pimpinan Laksamana Datis pasukan Persia menyeberangi laut Aegea

dengan tiada mendapat rintangan yang berarti lalu menuju ke pulau Euboea, dan

menduduki kota Eretria. Kemudian menyeberang lagi menuju daratan Attica, dan

mendarat sesudah tikungan pantai Timur, di dusun Marathon.

Dapat dibayangkan bagaimana kekhawatiran penduduk kota Athena, karena

Marathon jaraknya hanya enam jam perjalanan atau sekitar 26 mil (+ 40 km) dari Athena.

Seperti diungkap oleh Grombach dalam The 1964 Olympic Guide, ”.... then landed at

Marathon, a plain approximately twenty six miles from Athens”. Di samping kekuatan

pasukan di kota hanya 12.000 orang. Suatu jumlah yang kecil dibandingkan dengan

tentara Persia yang 25.000 orang, terdiri atas pasukan kavaleri dan pemanah.

Di pihak Athena, beberapa pimpinan menganjurkan pertahanan di dalam kota,

secara defensif di belakang pintu-pintu tertutup dan tembok yang telah diperkuat. Akan

tetapi, Miltiades sebagai jenderal Athena berpendapat lain, ia menghendaki pertempuran

terbuka jauh dari kota, agar korban nyawa dan harta benda dapat diminimalisir. Maka

diperintahkanlah anak buahnya menuju lembah Marathon, yang jaraknya beberapa

kilometer dari dusun Marathon. Miltiades mengatur siasat penghadangan, menanti iring-

iringan Datis dan pasukannya yang mulai bergerak menuju Athena.
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Gambar 1. The Plain of Marathon.
(Sumber: The Ancient World: History in The Making. Martin Roberts, 1984:139).

Pertempuran seru terjadi di lembah Marathon. Meskipun jumlah tentara Persia

merupakan kelipatan pasukan Athena, tetapi karena matangnya siasat penghadangan

Miltiades sama sekali tidak diduga oleh Datis, maka pertempuran yang meluas sampai ke

dusun bahkan ke pantai, berakhir dengan kemenangan pihak Athena.

Kemenangan pasukan Athena merupakan surprise yang luar biasa, juga bagi sang

jenderal Miltiades, maka pimpinan pasukan Athena itu segera mengutus Pheidippides,

“The Famous Athenian Runner”, untuk menyampaikan berita kemenangan kepada

pimpinan negara di kota Athena (R. Kennedy, 1971:8).
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Gambar 2. Peta Yunani Kuno.
(Sumber: Sejarah Filsafat Yunani. Kees Bertens, 1989:12).

Meskipun Pheidippides sebagai tentara baru saja selesai bertempur mati-matian,

dia segera menanggalkan pakaian tempur, perisai dan senjatanya. Dimulailah “lari

Marathon”nya yang bersejarah, perjalanan panjang dari Marathon menuju Athena. Sekian

mil perjalanan panjang telah dilalui, kakinya mulai luka, pecah-pecah, dan berdarah,

tenggorokkannya terasa sakit untuk bernapas. Rasanya tidak kuat lagi untuk melangkah,

hanya karena mengingat tugasnya amat penting, Pheidippides memaksakan diri terus

mengayunkan langkah, bahkan kadang-kadang masih sempat pula berteriak dengan suara

serak: “Kita menang. Bergembiralah, kita menang”. Penduduk yang sedang bersembunyi

mendengar teriak-annya, mereka berhamburan keluar. Berkat tekadnya yang luar biasa
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akhirnya sampai juga di tempat yang dituju, Acropolis sudah tampak dihadapannya.

Dengan terhuyung-huyung ia mengarahkan langkahnya ke bagian kota yang menurut

perkiraannya Themistocles dan para negarawan lainnya sedang berkumpul. Pheidippides

mengabarkan kemenagan pasukan Athena, dengan mangatakan, “Rejoice. We conquer!”.

Itulah suara terakhirnya, yang begitu membahagiakan seluruh warga Athena. Setelah itu

dia jatuh, dan gugur. Seorang prajurit tangguh, seorang pahlawan telah tiada, setelah

menunaikan tugas (R. Kennedy, 1971:8; J. Kieran and Daley, 1961:18).

VERSI DEWA PAN dan SUPERMAN

Kisah pertempuran di lembah Marathon dengan tokoh sentral Pheidippides

tersebut di atas, adalah versi sejarah. Mengapa dikatakan demikian? Karena ada dua versi

lain; yang satu kisah dengan melibatkan Dewa Pan, dan yang berikut melakonkan peran

Pheidippides yang sangat luar biasa bak seorang Superman.

Versi pertempuran di lembah Marathon yang melibatkan Dewa Pan, karena

Pheidippides sebagai manusia yang masih memperhatikan atau memuja dewa Yunani ini.

Dewa yang menguasai hutan dan padang rumput, yang berciri khas: bertanduk,

berjenggot, berhidung bengkok dan memiliki sepasang kaki seperti kaki kambing ini

membantu pasukan Pheidippides (di bawah pimpinan jenderal Miltiades), karena diminta

bantuan oleh Pheidippides. Dengan keterlibatan dan bantuan Dewa, tentu saja pasukan

Athena mampu mengalahkan pasukan Persia dengan mudah. Versi ini lebih condong

bobotnya ke arah myth, bukan history.

Versi berikutnya menampilkan kemampuan Pheidippides, si prajurit tangguh

sebagai manusia yang sangat Superman. Betapa tidak, seperti diungkap oleh Grombach
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dalam The 1964 Olympic Guide, bahwa: “.... Pheidippides, an Olympic champion, was

sent as a courier to try to get help from Sparta. According to the story, he ran, swam

rivers, climbed mountains for days without rest and succeeded in persuading the

Spartans to some the aid of Athens”. Apabila dicermati rangkaian kalimat tersebut, ada

suatu hal yang sangat luar biasa. Yakni kemampuan Pheidippides berhari-hari tanpa

istirahat berlari, berenang menyeberangi sungai, mendaki gunung menuju Sparta, tanpa

istirahat. Manusia biasa tidak akan mampu melakukan hal itu, mengingat bahwa jarak

antara Athena ke Sparta sangat jauh (dapat dilihat pada peta, gambar 2). Keluarbiasaan

seorang manusia bernama Pheidippides inilah yang merupakan salah satu kelemahan

pendapat Grombach. Kelemahan yang lain adalah, dalam catatan sejarah tidak ditemukan

adanya bantuan dari Sparta pada penyerbuan Persia, yang kemudian mengakibatkan

adanya peristiwa pertempuran di lembah Marathon, tahun 490 BC tersebut.

SPIRIDON LOUES, SI JAGOAN CEKING

Atas perjuangan Baron Pierre de Coubertin yang mulai tahun 1892 menyampai-

kan proposal Olympic Games I (pertama) pada pertemuan “Athletic Sport”, dan tahun

1894 pada suatu pertemuan “Athletic Congress”, pekan Olahraga Olympiade dapat

digelar tanggal 6 April 1896, yang dibuka secara resmi oleh Raja George I dari Yunani.

Tepatnya di stadion Averroff, yang diambil dari nama seorang pedagang asal Alexandria-

Egypt, seorang dermawan yang memberikan bantuan uang sebesar satu juta drachmas

kepada Olympic Committee, untuk membangun stadion berbahan pualam yang

berkapasitas 50.000 orang (The Encyclopedia of Sport, 1963:707; R. Kennedy, 1971:14;

Ensiklopedi Indonesia, 1980:713).
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Selama satu minggu pelaksanaan Olympic Games, warga Yunani menyaksikan

dengan setia, tetapi kekecewaan yang didapat karena tiada satu nomor pun dimenangkan

olahragawan mereka. Para supporter Yunani benar-benar sedih yang setiap saat

“dipaksa” melihat kekalahan para jagonya (R. Kennedy, 1971:16). Akan tetapi, itulah

kenyataan yang harus diterima. Tuan rumah benar-benar haus kemenangan, ingin

menyaksikan jagonya menempati tahta juara pertama.

Pada nomor lari Marathon, dahaga mereka terpuasi. Lari Marathon menempuh

jarak hampir sama dengan yang pernah dilakukan Pheidippides kira-kira 24 abad

sebelumnya, tepatnya 2386 tahun (rentang waktu antara 490 BC-1896 AD). Nomor lari

ini mengambil start di lembah Marathon (tempat pertempuran bersejarah berlangsung),

dan finish di stadion Averroff, jaraknya sekitar 26 mil. Ada 25 peserta yang mengikuti,

salah satu diantaranya Spiridon Loues, si penggembala biri-biri warga Yunani, yang

berperawakan kurus kecil.

Dalam The Story of The Olympic Games, R. Kennedy menuliskan (1971:16),

bahwa “Spiridon Loues was dreamer, like many men who live or work alone, apart from

other man”. Dia melakukan kegiatan yang bernuansa religius menjelang lomba

dilangsungkan, “In the last two days before the race, Spiridon, instead of practicing his

running, prayed to God to help him”.

Di antara para peserta terdapat: Lemursiaux, juara lari 1500 meter asal Perancis;

Arthur Blake juara lari 1500 meter asal AS; EH Flack pelari asal Australia, juara lari 800

dan 1500 meter. Telah disiapkan pasukan Yunani di sepanjang rute dari Marathon ke

Athena, termasuk juga pasukan berkuda yang siap mengikuti para pelari dan memberikan
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pertolongan seperlunya apabila diperlukan. Para petani dan warga setempat di sepanjang

jalan memberi semangat serta menawarkan makanan dan minuman.

Perlombaan berlangsung, menjelang mil ke-18 Arthur Blake memimpin, tetapi

setelah itu langkahnya semakin melemah, akhirnya berhenti dan jatuh. Kabar buruk bagi

warga Amerika. Sebaliknya, Spiridon Loues tetap berlari dengan langkah-langkah

mantap. Langkah yang menjanjikan kemenangan.

Perjalanan yang harus ditempuh tinggal kira-kira 4 mil lagi, Spiridon Loues

mengambil alih pimpinan lomba. Berita tersiar dengan cepat ke seluruh penonton.

Terlihatlah Spiridon Loues siap memasuki pintu gerbang stadion, sebagai pelari

terdepan, dan, “Prince Constantine and Prince George of Greece quickly left their seats

and went to the gate and waited for Loues to appear. The Little Greek athlete came into

the stadium and ran to the finish line with Prince Constantine on one side of him and

Prince George, 6 feet 5 inches tall, on the other side” (R. Kennedy, 1971:18). Demikian-

lah, Loues lari diantara dua Prince Yunani. Dan yang lebih melengkapi suka cita warga

Yunani adalah “Two other Greeks, Vasilakos and Belokas, finished second and third”.

Setelah mengalami banyak kekecewaan selama Olympic Games berlangsung,

kemenangan di nomor lari Marathon benar-benar sangat membahagiakan dan

membanggakan. Sukses Spiridon Loues laksana air sejuk menyiram warga Yunani yang

sedang kehausan. Benar-benar sulit dibayangkan suasana gembira ria yang mengharu

biru, di stadion Averroff saat itu.

MENGAPA 39 KM, - 40 KM, 40 KM, 42.195 KM ?

Jarak tempuh lomba lari Marathon pada Olympic Games I, II, III dan IV berbeda-

beda, seperti dapat diamati pada tabel 1. Jarak tempuh pada Olympic Games IV di



11

London, 42.195 Km inilah yang ditetapkan sebagai jarak baku lomba lari Marathon,

hingga sekarang.

Tabel 1. Olympic Games, Tahun, Tempat, Jarak Lari Marathon, Juara.

Olympic
Games

Tahun Tempat Jarak Lari
Marathon

Juara

I 1896 Athena, Yunani (-) 40 Km. Spiridon Loues

II 1900 Paris, Perancis 40 Km. Michael Teato

III 1904 St. Louis, Amerika 39 Km. Thomas Hicks

IV 1908 London, Inggris 42.195 Km. John Hayes

(Sumber: History of Physical Education and Sport. Earle F. Zeigler,1989:33).

Jarak tempuh lari Marathon pada Olympic Games I kurang dari 40 Km., tetapi

penulis tidak dapat menemukan sumber yang menyebutkan ada angka pasti berapa.

Pertanyaan yang telah penulis lontarkan di depan adalah: mengapa pada tiga kali

Olympic Games sebelumnya, jarak lari Marathon bisa berbeda-beda? Serta mengapa

jarak tempuhnya “aneh”, tidak bulat dalam angka puluhan atau ratusan, seperti nomor-

nomor lari yang lain?

Para ahli sejarah atau sejarawan dalam menentukan jarak tempuh dari lembah

Marathon ke kota Athena, jarak yang dilakoni oleh Pheidippides saat ditugasi untuk

mewartakan kemenangan pasukan Athena kepada para Petinggi, pastilah memperhatikan

banyak hal dan kemungkinan. Beberapa hal yang sangat penting yang sekiranya dijadikan

pertimbangan adalah:

Pertama, perubahan-perubahan yang terjadi, baik karena kesengajaan manusia

maupun yang tidak disengaja, misalnya karena peristiwa alam. Setelah selang waktu
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sekian lama, dari tahun 490 BC (saat perang di lembah Marathon) sampai dengan tahun

1896 AD (saat Olympic Games I diselenggarakan), tentulah banyak sekali perubahan.

Rentang waktu 2386 tahun, adalah sebuah satuan waktu yang luar biasa panjang untuk

ukuran usia manusia. Secara umum dapat dikatakan, tentu banyak hal (dari segi fisik)

yang dahulu ada menjadi tidak ada atau yang dahulu belum ada menjadi ada. Secara

khusus misalnya jalan atau jalan raya, yang dilewati oleh warga sekitar.

Kedua, memperhatikan letak lembah Marathon dan kota Athena (dapat diamati

pada gambar 1), yang berjarak + 26 mil atau + 40 Km. Jarak yang cukup jauh antara

kedua tempat, dan secara geografis dibatasi atau “dihalangi” oleh sebuah bukit,

memungkinkan adanya beberapa alternatif jalan yang dapat dilewati untuk mencapai

kedua tempat itu. Dua kemungkinan jalur yang paling menguntungkan dilewati

Pheidippides adalah melewati sisi kanan atau kiri kaki bukit, dengan alasan jalannya

lebih landai. Kalau pilihan Pheidippides melewati punggung atau puncak bukit,

nampaknya kecil, karena medannya tentu sangat berat.

Ketiga, Pheidippides adalah warga Athena asli, mengingat dia adalah pelari

Olympiade (kuno), bahkan disebutkan sebagai “The Famous Athenian Runner”, tentulah

sangat paham masalah lokasi daerahnya sendiri, khususnya jalan yang dapat dilalui pada

saat dia melakukan tugas mengabarkan kemenangan ke kota Athena. Apakah

Pheidippides melalui jalan yang biasa dilalui kebanyakan orang, atau jangan-jangan dia

mengetahui adanya alternatif jalan khusus yang lebih aman atau lebih dekat.

Kemungkinan-kemungkinan itulah yang kira-kira menyulitkan para ahli sejarah

atau para sejarawan untuk menentukan jarak tempuh lari Marathon, yang merupakan

route perjalanan Pheidippides dari lembah Marathon (dianggap sebagai start) menuju
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kota Athena (sebagai tempat finish). Di samping semua yang telah disinggung di depan,

tentunya suatu pekerjaan yang sangat sulit untuk menentukan di mana langkah pertama

Pheidippides saat di lembah Marathon, dan di mana dia jatuh setelah menyampaikan

pesan hingga wafatnya di kota Athena.

PENUTUP

Sejarah atau history dalam bahasa Inggris, atau geschichte dalam bahasa Jerman,

merupakan masa lampau umat manusia yang benar-benar terjadi; tetapi tidak dapat

direkonstruksi, dan bersifat irreproducible. Catatan akhir tulisan ini adalah (mengutip

Louis Gottchalk, 1975:95), bahwa sejarawan menetapkan sesuatu sebagai verisimilar

atau “nampaknya benar” pada tingkatan yang tinggi, dan bukannya sebagai sesuatu yang

benar secara objektif. Maka ada kemungkinan untuk berubah di masa depan, mengingat

bahwa sejarah adalah masalah kemungkinan-kemungkinan. Salah satu kemungkinan itu

misalnya ditemukan bukti atau data baru. Dan, semua paham bahwa yang pasti dalam

kehidupan di dunia ini hanyalah perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, Kees. (1989). Sejarah Filsafat Yunani: dari Thales ke Aristoteles. Edisi kedua.
Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius.

Ensiklopedia Indonesia. (1990). Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Ichtiar-Van Hove.

Gottschalk, Louis. (1975). Understanding History: A Primer of Historical Method. 2nd

Edition. Chicago: Alfred A. Knopf Inc.

http://id. chinabroadcast.cn/i/2005/04/07/1@27256.htm.

Kennedy, Raymond. (1971). The Story of Olympic Games. New York: Washington
Square Press.



14

Kieran, John and Arthur Daley. (1961). The Story of Olympic Games 776 BC – 1960 AD.
Revised Edition. New York: JB. Lippicott Company.

Menke, Frank G. (1963). The Encyclopedia of Sport. 3th Revised Edition. New York: AS
Barnes and Company.

PB PASI. (2000). Peraturan/Ketentuan Perlombaan Atletik 2000-2001. Jakarta:PB PASI.

Roberts, Martin. (1984). The Ancient World (History in The Making). London:
Macmillan Education.

Van Dalen, Deobold B., et all. (1961). A World History of Physical Education (Cultural,
Philosophical, Comparative). 4th Edition. New York: Englewood Cliffs, Prentice
Hall Inc.

Yama Agni. (1982). “Pekan Olahraga Olympic”. Cakrawala Pendidikan Volume 11.
nomor 6. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.

Zeigler, Earle F. (1989). History of Physical Education and Sport. New York: Prentice
Hall Inc. Englewood Cliffs.

------

Yogyakarta, April 2006


