T
KOMERSIALISASI OLAHRAGA DAN PERSOALAI\
MORALITASI\"YA
Oleh
Caly Setiawan
D^ca-

DnP

EII'

f IRF-'

Abstrak
Idc dasar tulisa:: ini ailalah tclah icqa.J:n}..a.l:cccn,Jciiinfri.ir
komersialisasiolahraga;rang dimulai selak nroderriisme.Kolirrsralisasi
olahraga dalam era ini temvata ma.sihmenvisakanpersoalan.perspekfif
v'angdibang,i-,dalam ine,mbacafenomenaii,i bc,-asald&r-igcigasaiirrruial
oiaiuaga sepert.idifuturkan SigmunciLolanci. Konsekuensrnva.meskroun
tulisan ini merupakantulisan sosiologis tetapi nuansafilosofisnya teiasa
kentai.
T'uiisanini riibuka denganpaparan singkat konsep-konsepriiasafat
seperti etos, moral, dan etika daiam oiahraga. Kemudian secaraspesifik
mengurarkan ciri-ciri moralitas modernisme. olahraga sebagai bagian
dari modernisme pun tidak mampu menghindar dari dominasi moral
modernisme yakni rnoral pasar. Meskipnn rnora! pasar tersebut bersifat
dominan, akan tetapi oiahraga muncui dalam modei yang beragam iii
mana intensitas komersiaiisasinyajuga berbeda. sehingga, deskripsi l
selaryutnya dalam tulisan ini adalah prasarat sosiil intensitas
komersialisasitersebut
Sebelum memasuki pembacaankritis dari komersialisasiolahraga
tersebut, perlu unhrk menunjukkan secara singkat kaitan antara olahraga
komersial dan globalisasi. Globalisasi tak lebih dari wujud advance dai
kapitalisme. Sehingga globalisasi juga perlu dikritisi sebagai bagian
terkini dari komersialisasiolahraga.Bagian akhir dari tulisa+ ini mencoba
membaca secara kritis fenomena komersialisasi olahraga
{gngan cara
menghadapkan kerangka konsep filosofis moralitas yang dibangun di
awal tulisan dengandeskripsikomersialisasiolahraga.Kritisisme tersebut
adalah olahraga telah mengalami kebangkmtan makna, krisis jangkauan
moralitas, dan miskin peremrngandisebabkanhampir disegalahal dalam
olahraga selalu diukur secara komersial. padahal olahraga memihki
jangkauan yang sarm luasnya dengan kehidupan ini, bukan saja
kehidupanekonomi

Tulisanini akandiawalioleh salahsatuide dari buku "Fair play
in sport: A Moral Normsystem"(2001)karyaSigmundloland. Menurut
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Loland (2001:10) hakekat kompetisi olahraga adalah mengukur,
membandingkan, dan membuat rangking. Untuk mencapai hakekat
tersebut kita diperkenalkandengan apa yffig dinamakanetos olahraga.
Bagi Loland, etos olatraga adalah konstruksi sosial. Sedangkanfungsi
etos itu sendiri menurut D' Agostino, berperan dalam menetapkan
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aturan-aturan permainan tersebut diterapkan di dalam situasi yang
nonna sosial bersama
kongkret (1988:71). Sama seperti seperanpdrat
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denganperiodeyang lain.
sebagarprak'teksoslal, l(emcnangan\wmnmg) merupal€n tuJuan
sebagaitoJuan
dari kompetisi olahraga.Loland (2001:9-10)menyebutn-va
struktural olahraga (the structural goal of sport). Dimana tujuan ini
merupakanelemenutamadalam memahamiolahraga.
Selain elemen utama yang bersifat relatif tetap, ada motif-motif
yang bersifat individual dan sangat mungkin untuk berubah. Daiam
istilatr Loland (2001:10-11)tujuan ini disebut tujuan yang disengaja/
direncanakan di antara para kompetitor (the intentional goal among
competitors).Tujuan ini meliputi tujuan internal semacamkegembiraan,
ketegangan,perasaankebersamaan,tantangan, dan keunggulan, serta
tujuan eksternal semacampemantapanpersahabatandan jaringan kerja
sosial,ataupenampilanolahragatingkat tinggi, prestisedan profit.
Baik tujuan struktural maupun intensional tersebut di atas,
sesungguhnyamemiliki suatu landaspijak yang disebutmoralitas. Suatu
entitas yang menyediakanruang bagi refleksi atas tujuan-tujuan yang
sifatnya spesifik dari tindakan dan praktek tertentu di mana pada
akhirnya membawa pada perenungan atas tujuan yang lebih umum dan
fundamental.toland (2001:1l) menyebutnyatujuan moral olahraga.
Moralitas menunhrn kita pada pengertianbaik dan buruk. Oleh
dalam
dimensi sosial di
karena itu moralitas memiliki
pengejawantahannya.Seperti dipaparkan toland (2001:18), moralitas
dapat dipatrami sebagaisuatu sub-kelas dari norma sosial dan nilai suatu
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kelompok masyarakat.Norma moral dan nilai mengaturinteraksi dalam
situasi di mana apa yang dipertimbangkan sebagai nilai dasar
dipertaruhkan.Melanggarnorma moral membawakepadi sangsiinternal,
seperti perasaan bersalah @uilty) dan/ atau sangsi ekstemal seperti
disalahkan(blame). studi filosofis tentang moralitas ini secaraumum
dikcnaiscbagaictii<a.Di daiamctika.kita tidak hanTamcncaricc;riipsi
empiris norrnamoral dan nilai suatu kelompok mas},a;akat,
tetapijuga
mencobamerefleksikansecarakritis. termasukdi antaranyasaran-saran
irni uk niiiiiifikasi iian pcriihaiiaii-

Tulisnn ini akarrberupaln nrenggaliaspekmcral olahragarnodem
densan spesifikasi moral pasar. Model morai yang membawa olahraga
kepadakecenderungankomersialisasi.
MASYARAKAT MODERN DAN MORALITASNYA
Masyankat di mana kita hidup di dalamnyasaat ini. mcmiliki
akar historis pada kejayaanperadabanYunani, Hellenisme.dan Romawi
600 sM - 400 M. setelah kurang lebih 1000 tahun Abad pertengahan
menenggelamkannya ke dalam masa kegelapan (darkne-ss era),
Renaisans,Revolusi Industri, dam Revolusi prancis menjadi tonggaktonggak sejarahkemodernanyang penting. Namun demikian, di abadke
2l ini kondisi pr.rncaknyayang melampaui batas-bataskemodernanitu
sendiri tidak pernah terbayangkanoleh generasi-generasisebelumnya.
Kondisi puncak yang dimungkinkan oleh apa yang disebut Revolusi
Komunikasi. Situasi transisi revolusioner di mana kita sedang
menjalaninyahari ini.
Sekitar 400 tahun silam, kemodeman ini pertama kali
disebarluaskanke penjuru dunia melalui kolonialisasi. Tetapi kini,
melalui Revolusi Komunikasi, kemodernandiresapkanke dalam setiap
penjuru kesadaranmanusia di seluruh dunia. contohnya"jika di antara
kita pernah menjadi bagian dari babakanawal modernitasdi Indonesia,
ataubahkantradisisnal, tiba.tiba kita dikejutkan bahwa segalasesuatudi
puncak kemodernanj ri selalu diukur dengan uang. Baru hari ini kita
menyadaribahwa sehiruhprosessosial di sekitar kita, termasukolahraga,
akanmenjadi lumpuh tanpauang.
UAHRAGA VOLUHE 1A,H)TS' DESENBER2M1

5{

Dengan demikian, menurut Poole, masyarakat saat ini dapat
dicirikan sebagai masyarakat komersial-masyarakat pasar. Konsep
masyarakatyang perumusan bakunya diberikan oleh Adam Smith ini
menunjukkankonsep dominan mengenaimoralitas dalam dunia modern
(1993:2).
Sedangkanciri-ciri naq'arakat L,'-.rnersiaiitu sendiri nenurut
Poole (1993:3-4) adalah; pertama, adanya pembagian ke.4a dalam
masyarakat,sedemikianrupa sehinggaberbagaikegiatanproduktif untuk
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Kedua, adanyasebuatrkerangkakeda hukum mengenaimilik pribadi dan
kontrak, seciemlkranrulra sehlngga para rn<iivrdumemtttki hak-hak
eksklusif untuk memakai objek-obiek yang mereka miliki itu, dan juga
hak untuk memindalrkanhak-hak ini kepadaorang-oranglainnya.Ketiga,
adanya kecenderunganindividual untuk bertindak demi kepentingan
sendiri.
Masyarakatkomersial di atas memiliki mesin penggerakutama
yang dinamakanpasar.Pasardalam pengertianaktivitas pertukaran.Oleh
karena itu, barang menjadi komoditas, atau dikomodifikasikan.
Pertukaranbisa dalam bentuk barter, seperti lebih sering terjadi pada
masa dimana pasar masih dalam bentuknya yang sederhana.Sedangkan
dalam ekonomi pasar yang lebih kompleks seperti kita saat ini
memerlukan adanya uang sebagai alat tukar. Menurut Poole uang
mengukurpertukarannilai dari semuakomoditaslain, termasukuang i(u
sendiri. Jati diri sosial diperoleh denganhubungansemacamkepemilikait
tertentu, apakah itu uang atau barang. Bahkan kecenderungansaat ini
adalah kepemilikan citra tertentu (1993:4-5 dan 19). Dengan demikian
relasi-relasi sosial yang terbangun dalam masyarakat modem akan
berpijak padasistemnilai dan nonna moral pertukaran.
MODEL OLAHRAGA DALAM MASYARAKAT MODERN
Sebagai fenomena sosial dan kultural, olatuaga tidak bisa
melepaskan diri dari ikatan moral kemodernan, yalmi dominasi pasar.
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Penerimaaneksistensinyasecarasosioiogis dijamin oleh kemampuannya
menyesuaikandiri dengan ptrtr, - atau sebaliknya, pasar yang akan
menjadikannyasebagaisasaranekstensifikasinya.Hal ini sejalandengan
apa yang diungkapkanoleh Slack, olahraga'adalahbarangkomoditab di
rlana, sepertiproduk komodiiasiain, menjadisasarandarikekuatanpasar
,Janrnon;'adi
i;uang kcmersiai.
i1998).Olahragatelali .ii.L-,,:r::er::iaiis:lsi
Sebeiunrmeiangkahpaciaperbincangan
komersialisasi
olahrasl
secaralebih jauh, saya akan mengulasterlebih <iahulumodel olahrasa
dalam
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modelolahragasaatini; yaluriModei Pendiilikan,Model Disiplin
lubun CanRenabl[tasl,Model Kesenan.qan
rlan Partrsrpasr,
dan
Model Kekuasaandan Penampilan
Pertama, Model Pendidikan. Model ini lebih dikenal sebagai
pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian dari
keseluruhanprogram instmksional sek-olahvang berhubungandengan
olahragadan aktifitasjasrnaniyang lain. Pendidikanlasmanimemberikan
kontribusi kepada tujuan keseluruhanpendidikan denganmenyediakan
pengajaranbagi para murid di dalam aktifitas gerak.Pendidikanjasmani
adalah sebuah proses yang meningkatkan kemampuan dan keinginan
untuk berpartisipasi,dengansuatucara yang dikehendakisecarasosial,di
dalam kultur gerak baik di dalam dan di luar sekolah.Mqdel ini tidak
berpotensialsecaraekonomi, sehinggaintensitaskomersialisaii olahraga
juga tidaklah kental. Perannya,dalam kaitannya dengankomersialisasi,
lebih ke arah"mempersiapkan'?
dukungansosial di kemudianhari.
Kedua, Model Disiplin Tubuh dan Rehabilitasi. Model ini
didasarkanoleh asumsibahwa perilaku individu dipengaruhidan bahkan
ditentukansecarasubstansialoleh penampilanjasmaniah'dair'bentuk
tubuh(Wells, 1983:34).Lebih lanjut, dalamkontekssosiologisnitai-nilai
relasionalindividu-ii lividu dalam masyarakatj uga dihubungkan'dengan
bentuk,'tubuh. Bentuk tubuh datang untuk bertindak sebagai,simbol.
Dengankata lain;'bentuk,tubuhmenandainilai-nilai sosialrtertentu(Ifirk,
2002:81'-82).Berangkat dari asumsi tersebut, masyafakat'6esunggrihnya
OLAHRAGAVOLUITE
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memiliki bentuk-bentuk tubuh yang dikehendaki dan yang dipinggirkan'
Inilah yang kemudian melahirkan pendisiplinanfubuh \Sr merekayang
memiliki bentuk tubuh yang secara sosial ditolak dqlam rangka
penerimaan sosial (social acceptance). Salah satu cara pendisiplinan
tubuh adalahmelalui manipulasi aktivitas jasmani atau olahraga.Model
ini nreniaCitre.nrisaztini karenarnelalrrirevoittsimedia ideaiitashrbrlh
tiibangun dan <iipertegasseczuaterus menerus. Hingga pada akhirnya,
kecenderungandisiplin tubuh melalui rehabilitasi ini menjadi potensiai
secara ekencnni. Teknik-tek-nik pendisiplinan tub*h nelalui clah:aga
(bo$, engineering through sporls menjadi barang komersial dalam
rangka menyodiakankcbutuhan masyarakaikontemporer.
Ketiga, Model Kesenargan dan Partisipasi. Model im' menurut
Coakley (1994:446),secaraumum menekankanpada suatuetika ekspresi
perium'Ouhan,dan kesehaianyang baik. iviodei
psfsonai, kegern'Oiraan,
ini memfokuskan pada pemberdayaan (e.mpowerment)bukan pada
kekuasaanQtower) di dalam hubungannyadenganpartisipasi, dan juga
menekankanbahwa tubuh itu dialami dan dinikmati (bukan dilatih dan
digunakan sebagai alat). olahraga ini cenderung inklusif. Playing,
bukanlah winning, adalah hal yang paling penting. Dengan demikian,
olahraga ini tidak bersifat elit dan memiliki wilayah partisipasi publik
yang luas. Sponsorshipmodel olahraga ini secaraumum didorong oleh
suatu ide bahwa hal ini secara sosial sangat manjur untuk
mengembangkanpartisipasi yang luas di dalam suatu keluasanaktifitas
jasmani dan olahrag4 bahwa partisipasi keseluruhan,kesehatan,dan
kegembiraanadalah lebih penting dari pada prestasi dari keunggulan
penampilan Qterformance excellence). Slack menandaskan bahwa
memasarkan produk dan pelayanan sama artinya dengan usaha
membangun mitos (1993). Sayangnya,banyak orang dan perusahaan
dengan uangnya lebih tertarik dalam memberikan sponsor pada olahraga
yang menekankan kekuasaan dan penampilan daripada olahraga yang
menekankankesenangandan partisipasi.
Keempat, Model Kekuasaan darr Penampilan. Model ini
didasarkan pada "etika olahraga" dan menekankan pada penggunaan
kekuatan, kecepatan, dan power unfuk mendorong batas-batas
kemanusiaandan mendominasi lawan secaraagresif dalam upaya meraih
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kemenangandan kejuaraan.secara umurn, olahragainqLuga
menekankan
pada suatu gagasanbahwa keunggulan dibukifrm mlaiui
kesuksesan
bersaing, diraih melalui dedikasi yang intensif, dan kerja
keras yang
dikombinasikan dengan pengorbanandan mengambil resiko
kesehatan
seseorang.Olahraga ini juga cenderung ekslusif. partisannSza
adalah
otai'rg-oi-*E-viurgicrpiiiir karenakeirampiiandan kemampuanx)/a
untui<
mendonrinasiyang lain (coakley. 1994:446).oleh karenaitrr
incdiii ini
memiliki dayatarik ekonomi yang lebih besardibandingniodel
lainnya.
Coair-iei,i!v94'; menarnbahitenbahr,,,aspon,::or::hip,sebagai salah
sata
aspek komersiaiisasi,secaraurnum ciirJoruilgolelr seuuitr icie
bahwa
adalah penting untuk menga-sosiasikan
produknya dengan,,,,yinners,,
(446\. Asosiasi ini ciapat<iigunakanunruk'memperbesar
k"euntungandan
menetapkansuatuprolil relasi publik yang menguntungkan.Lebih
laniut
ccakler" {!994) lnenccntohkin Lrikc sangat mcny;a,canbahwa
i;i,;
Michae!.lordan,bermaindr oiimpiace i99?dan mendapatk*,p*.t
'olahraga
dunia, pasar mereka untuk sepatu dan pakaian
"tian
dapat
berkembangsccaradramatis(325).
PRASYARAT SOSIAL PERTUMBUHAN KOMERSIALISASI
OLAHRAGA
Empat model olahraga di atas menyediakan kita pematraman
tentang perbedaan bentuk dan intensitas: yang mungkin
bagi
komersialisasi dalam olahraga. Namun demikian, sebagai fenom"_.na
sosial, olahraga menjadi komersial juga dimungkinkan"bila konteks
sosial di mana olahragaitu berlangsurrgmemiliki inrtitori-irrrtitusi yang
mendukungnya.Sampai saat ini, olahraga komersial tergantung pada
pendapatan yang dihasilkan dari member
fee, biaya Jasa layanan
olahraga,tiket masuk,iklan, dan penjualanhak siar. Hal ini Lerarti bahwa
komersialisasi olahraga tumbuh dan berhasil dengan baik di bawah
kondisi sosialdan ekonomi tertentu.
Menurutcoakley (1994:303)kondisi sosialdan ekonomitersebut
setidaknyamencakup, ertama, komersialisasiakan tumbuh denganbaik
di dalam ekonomi pasar (kapitalisme) di mana penghargaanmaterial
menjadi prioritas utama daiam kehidupan masyarakatyang berhubungan
OLAHRAGA
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pemilik klub,
dengan olalrag4 termasuk atiet, member klub fttness,
sponsor,dan Promotorevent.
Keduo, karrna olahraga ini mensyaratkan konsentrasi penonton
potensial y{rg luas, terutama Model Kekuasaan dan Penampilan,
yang iuas
otorrrugukomeisial cenderunguntuk eksis di dalam masyarakat
juga
pula, !al,:d k,-.ta-kctc:yeng berpcpulasi padat. F,4eskipunhal in1
dan
bentuk
rumbuh di dalam masyarakat rural dengan
*unEin
yang lebih sederhanadengan konsekuensiakumulasi
peng*organisasian
kcuntungan-laiig rcndah.
Krtigo, otuttugu komcrsiai mensyaratkanindividu-individu di
waktu, uang, dan kebebasanbergerakuntuk
dalam masfarakat *"*ititi
Di calannpengeltian ini clahragakomersial
menghad.irie,lent cr,abraga.
adalah suatu kemewahan. Olahraga ini hanya dapat tumbuh dalam
mereka
masyarakat dengan standar hrclup yang cukup tinggl dimana
yang
dapat menghabiskan waktu dengan menonton event olahraga
itu,
karena
,erongguttryu tidak menghasilkansesuatuyang nyata. oleh
yang
olahrala komersial paling umum ditemukan di dalam masyarakat
relatif kaya, urban.industrial. ataupost industrial'
Keempct, oiatnaga komersial mengandalkanpada ketersediaan
di
sejumlah *oOut untuk membangun dan memelihara stadion/ arena
mana event dapat dimainkan dan ditonton' Modal tersebut dapat
di
diakumulasi melalui seklor swasta atau pemerintah.lnvestasi swasta
bidang olahraga didorong oleh keuntungan finansial. Sedanginvestasi
pemeintatr didorong oleh kepercayaanmereka yang sedangberkuas4
Lrn*r dengan adanya olalraga komersial akan melayani kepentingan
mereka.
OLAHRAGA KOMERSIAL DAN GLOBALISASI
Transformasiyang signifikan di dunia ini yang telah dan sedang

berlangsung selama setengah abad dapat dicirikan oleh suatu
di Tttt bangsapertumuutranpolitik, ekonomi,budayaketergantungan
mencirikan
unhrk
f*gru di dunia. Kata yang paling sering digunakan
adopsidari
proJ", ini adalah"globalisasi".Di dalam perekonomian,
olehnegara
tulisan,
sepertidibahasdi awal
lkonomi yangberbasis-pasar,
yang sebelumnyamenganutekonomi
berkembang,luganegitra-negara
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terpusat,dan terbukanyapasarinternasional,telahmenciptakanapa yang
disebut ekonomi global.'Menurut Sage, komponen utama di dalam
memperluasekonomi global ini adalah produksi kultural seperti musik,
seni, olahraga, dan media massa, khususnya film dan televisi, yang
mengalirkeseluruhdunia dan meningJ<.atkan
kecenderunganinteerasidan
irtierrjcpcrrticr
rsi dari k eieraiurim d unia (2Q02:226\.
Trend olahraga kcmersial menurut Sage n:enrinjukka;r gicmc;r
krrnci ekonc'r-nidan produksi, distribusi, dan konsumsi. olahraga
i<nmersiai
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olahraga komersial telah menjadi bagranyang semakin nyata di
da lan
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urbanisasi, industrialisasi, kemajuan transponasi dan teknclogi
komunikasi, ketersediaan modal, dan relasi kelas. Kini ketika kita
mengalamisuatukenyataanbahwa olahragatelah menjadi komersial,kita
dikejutkan kembali oleh fenomena intensi{ikasi media. Intensifikasi
media ini mendorong perubahan bentuk olahraga sebagai fenomena
sosialsecaradramatis.Suatuevent dapatdireproduksimenjadi kenyataan
virtual yang dapat diantarkan ke seluruh penjuru dunia; baik dalam
bentuk high-light, siaran tunda, atau bahkan siaran langsung.Olahraga
sertamertatelah menjadi global.
Saat ini olahraga komersial telah menjadi global dikarenakan
oleh, pertama, mereka yang mengontrol, mensponsori, dan
mengembangkanolalnaga melihat cara baru untuk mendapatkanlebih
banyak uang. Kedua, kalangan bisnis dapat menggunakan olahraga
sebagaiwahana untuk mengenalkanproduk dan jasa mereka di seluruh
dunia(Coakley,1994:305).
' Lebih lanjut, olahraga komersial yang telah mengambil bentuk
karakter global ini akan melanjutkan perluasansecaraglobal melintasi
batas-batas nasionai dan-salah satu akibatnya-masyarakat akan
mengembangkanpandangan yang non nasionalistik ke arah olahraga
(Coakley, 1994:325).
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PEMBACAAN KzuTIS KOMERSIALISASI OLAHRAGA
Sebagaimanakita mengerti bahwa olahraga merupakan suatu
ini
ruang sosial di mana berbagaikepentingansaling berebut.Dalam hal
mengupayakan
kepeitingan komersial akan bertarung dalam rangka
olirraga- sebagai barang komoditi. Olahraga harus mampu
dil:onradifikssikan untuk merneiihara eksistensi kehi'Jupan l:c*rersi*i
yang menjadi ruh dari ekomomi kapitalisme dan olahraga itu sendiri'
yang,ludic
iradi titik ini, olahraga telah bergeser dari suatu wilayah
incnjadi suatu'wila;r.'ahi?fil. €cciialiitus di iiiana uang bisa ditambang
seoptimaimungkin di sanaDi negaramaju sepertiAmerika, olahragakomersialadalahbisnis
yurg uni.k(cca"kley,328;, pernilik kl.ubcan spcnsorolahragaprcfosiona!
uaututtorang-orangyang suksesdi bidang bisnis yang membeli suatutim
dan event perundlngan dengan harapan <iapatmengambll keuntungan
sambil mendapatkankesenangan.
olahraga komersial juga telah menjadikan atlet sebagai
penghibur, atlet mendapatkanpenghasilanmelalui penampilan mereka.
b"r,gun adanyapenrbahanini, isu-isu yang berhubungandynganhak dan
inco-memenjadi penting (Coakley: 328). Sepeni pemain sirkus atau
profesi hiburan lainnya, uang akan menenfukan keputusan bermain atau
ilauntyu seorangatlet dalam suatu pertandingan.Dengandemikian, hal
ini menyadarkanpadastatusapakahmoralitas olahragaseorangatlet'
Beberapaevent duniaolahragajuga mengalamiperubahanbentuk
yang nyata. Olimpiade misalnya, kini telah menjadi suatu event
olahraga. Menurut George Karlis (2003:l) olirnpiade
p*i*irutu
memberikan kesempatanbagi moralitas pasar untuk mengembangkan
jangka
strateginya dalam rangka membawa keuntungan komparatif
panjangLagi industri pariwisata nasional. Contoh lainnya adalah piala
i*iu. bryr tarik komersial piala dunia, menurut Hare, didasarkanpada
kemampuannyauntuk menarik massaglobal pemirsatelevisi dimana hal
ini dilakukan untuk memberi,efek yang luar biasa (1999)' Selama ini

tidak ada suatuperistiwa yang mampu menyedotperhatianmasyarakat
dunia dalam waktu yang bersamaanselain piala dunia. Semuamata,
telinga, pikiran, dan hati tertumpahpada sebuahpertandinganolaluaga
melalui televisi.Namundemikian,saatini
virtrial yangdirepresentasikan
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.TTyu sulit untuk.mendefinisikanperistiwatersebutsebagaiperistiwa
olahraga.saat ketika peristiwa piala dunia berlangsunglebih
terasa
sebagaisaat peristiwa ekonomi. saat di mana ,rJr*f ..peda*gang,,
ledang menjajakandan membujuk pemirsa untuk m"emUelib;;g
ciagangannya.
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olahragayangtidak bisamelepaskan<iirin5.n
dari sistemsosialy*g I"bi;
luas.Ketika sistemsosialvang letrih luastersebutdiorganisirriengan
t-ara

a';iairraga
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Berpiiak dari uraian di atas. kritisisme apa yang bisa dibangun
atasperubahan-berubahan
tcrscbut adalah kiinci otan a -vangditawork*
dalamtulisan ini. Sayaingin mengrradapkan
gagasanyang dibangunpada
awai tuhsan dengan trerbagaipen:bahan sosial olahraeakekinian. Aoa
y'angdikerangkalcanoleh lnrancr baik dalam prng.,iiun
etos, tujrran
struktural dan intensional, dan moralitas olahraga masih -"njudi
bangunandasar penyelenggaraanorahraga saat ini. Namun demikian,
berbagai model olahraga saat ini rnemiliki kecenderunganyang kuat
untuk bermuara ke arah komersialisasi.Dalam olahraga kompetisi
misalnya, kemenangan (winning) masih menjadi baigunan yang
mendasarinya.Tanpa tujuan struktural tersebutolahragakompetitif iidak
akan berlangsung.Akan tetapi apa yang menjadi dominan oatam tujuan
intensionalnyamerupakankajian yang perlu untuk dieksplorasi.Terlebih
lagi, seperli ditegaskandi atas, bahwa tujuan para kompetitor setelah
kemenanganadalah tujuan finansial. Bahkan seringkali te{adi tujuan
tersebutmendahuluitujuan struktural.
Mengapa tujuan yang bersifat finansial material tersebut perlu
u, sebagarsebuahpersoalan?setidaknya ada dua hal yang patut
{i"ngt
dicermatidalam tujuan intensionaltersebut.pertama,hal ini menandakan
periodisasi sejarah dalam olahraga. Tujuan intensional olahraga pada
periodeYunani bersifat transendentaldan pada zanan awal rnodemisme
bersifat nasionalistik. Dan kini olahraga ada di suatu periode dimana
tujyn intensionalnyabersifat materialistik. Kedua, tujuan tersebutjuga
terlalu sempit untuk sebuah karya besar umat rn*uiiu yang bemama
olahraga.Sesungguhnyaolahragatidaklah semata-matabersifat material
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kemanusraanyang
fisik, tetapi juga menyentuh seluruh kompleksitas
olahraga. Oleh karena itu
semestinyaturut OiUeriayatan dangan aktifiias
tersebut akan menumpulkan
suatu hal yang disay*gku'' adalah ,uJ}*
otuht"ga. Tak bisa dihindari lagi bahwa
dimensi-dimensi lain i*i
makna' krisis jangkauan
oiahraga telah mengalami kebangkrutan
parameter ksnersial tolah
mcraiitas, arn *irt il peren.ngan karena
rnenjangkitidihampir,**ttlaspek-aspeknva'Komer.sialisasioiahraga
, " ' * u k o n s e p h l a l b u k a n l a h k e l i r u ' a k a n t e t a p i s i f a t n y a y a nakan
g
iersebiit di aias
negatif
sisi
senii'ia
iiieiija'3iko;'
akaii
;irurKkiriliriiasi
turut mendominasi.

KESI}-4PULAN
setelahmelakukanelaborasipanjanglebar,sampailahpada
k-esimprrlanttrlisantnt.Peruhahanpac|aststemsostaiyangiebthma
Jika sistem sosial }'ang
lu*t i"ru merubah suh sistem seperti olahraga.
kapitalistik' maka
yang
makro tersebut diorganisir dengan cara-cara
akan diorganisir secara
konsekuensi logisnyi adalah oluhtaga putt
kapitalistik.
dalam tulisan ini
Meskipun masih menyisakan persoalan'
entitas yang stagnan.
persoalan moial psil, olahraga bukanla?rsebuah
selalu berubah'
Ohfraga lebih seperti organisme yang tumbuh -dan
ke arah komersialisasiyang
Sehinggajika kemudian terjadi pertumbuhn
bagi olahraga itu sendiri maka yang
selamanya tidak mengunt*gt*
perubahantersebut'
p"riu Oifuf*an adalahturut sertamengaratrkan
bisnislah yang
Hal ini penting karena selama ini orang-orang
mengarahkanoaripadaorang.orangutamadalamolahraga,misalnya
adalah profit
akademis olal'aga. k*"rru tujuan utama bisnis
t"fuig*
profit' krilah yang
-uf.uiugi mereka olaSragaseharusnyamendatangkan
persoalkandalamtulisan ini'
Memangbukanhalyangmudalruntukturutsertadalam
akademisi olahraga'
menentukan arah olahraga ke bepan bagi kalangan
itu' Namun
Ada banyak prasarat hlar sosial yang dibututrk- ry|uk
dilalcukan saat ini
demikian haf yang;ertama dan paling mungkin y{ut
pada khususnya
adalah sikap laitiJkrhadap berbagai fenomenaolahraga,

olahraga.
komersialisasi
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