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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

Konflik Kemanusiaan  selalu saja terjadi di dunia, konflik 

ini merenggut harta baik benda ataupun nyawa yang 

merugikan masyarakat dunia umumnya dan masyarakat negara 

tertentu khususnya, peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat 

diselesaikan oleh berbagai cara seperti soft diplomacy  atau 

hard diplomacy. 

 

A. Alasan  Pemilihan  Judul 

 

Penulis merasa tertarik untuk membahas peristiwa yang 

terjadi di Bangladesh dan upaya penyelesaiannya dengan  

menggunakan sebuah  konser yang diadakan di Madison 

Square Garden 1 Agustus 1971 yang bertajuk “Concert For 

Bangladesh”  yang diprakarsai oleh George Harrison dan Ravi 

Shankar dalam upaya membantu masalah kemanusiaan disana. 

Penulis merasa perlu membahas topik ini kembali 

karena dengan beberapa pertimbangan , Pada bulan Februari 

2009 Liberation War Museum di Bangladesh memajang 

sebuah  plakat penghargaan yang khusus dibuat untuk George 

Harrison, plakat tersebut didonasikan oleh Danis Theopilius 

seorang penyanyi asal Britania Raya, atas penghargaan dan 

jasa George Harrison untuk Bangladesh dan berhasil 

mengadakan sebuah konser yang membantu Bangladesh
1
, dan  

pada tanggal 26 Maret 2011 bertepatan dengan hari jadi 

                                                           
1
 http://baltimorepostexaminer.com/george-harrison-still-a-hero-in-

bangladesh/2012/04/24  
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Bangladesh yang ke 40, pemerintah Bangladesh memberikan  

penghargaan  “Foreign Friends” kepada aktor yang 

berpengaruh terhadap perang di Bangladesh, dan George 

Harrison mendapatkan penghargaan tersebut
2
. 

Hal ini perlu dibahas  kembali karena keterlibatan 

George Harrison di Bangladesh  dalam peristiwa yang terjadi 

pada tahun 1971, dan  membantu Bangladesh dalam upaya 

penyelesaian kemanusiaan dan menjadi aktor Hubungan 

Internasional secara tidak langsung untuk kemerdekaan 

Bangladesh.    

 

 

 

B. Latar  Belakang  Masalah 

 

George Harrison (lahir di Wavertree, Liverpool, Inggris, 25 

Februari 1943 – meninggal di Los Angeles, California, 

Amerika Serikat, 29 November 2001 pada umur 58 tahun) 

adalah salah satu mantan personil grup band terbesar di dunia 

yaitu, The Beatles. Grup musik The Beatles dibentuk pada 

tahun 1960 di Liverpool, Inggris dengan beranggotakan 

George Harrison (Lead Guitar,Vokal), Paul McCartney 

(Bass,Vokal), John Lennon (Guitar Rhytm,Vokal), dan Ringo 

Starr (Drum,Vokal). 

  Diawali dengan pertemuan antara John Lennon 

dengan Paul McCartney yang terjadi pada 6 Juli 1957, pada 

saat itu John Lennon dipertemukan dengan Paul McCartney 

oleh Ivan Vaughan, pada saat itu band yang dipimpin oleh 

John Lennon yang bernama Quarry Men merasa terpikat 

melihat kemampuan bergitar dari Paul McCartney maka John 

                                                           
2 http://www.thedailystar.net/news-detail-166005  
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Lennon merekrut Paul McCartney untuk bergabung dengan 

Quarry Men.
3
 

  Pada tanggal 6 February 1958, John Lennon 

mengadakan audisi untuk membuat projek baru bersama 

Paul McCartney,dan bertemu lah dengan George Harrison 

yang memainkan lagu dari Bill Justis – Raunchy dengan 

sempurna,tetapi John Lennon sempat ragu terhadap 

George Harrison karena terlihat begitu muda, tetapi bakat 

dari George Harrison tidak bisa dilewatkan oleh John 

Lennon.  

  Tahun 1969 John Lennon mengungkapkan 

keinginannya untuk hengkang dari The Beatles, sampai 

pada tanggal 10 april 1970, Paul McCartney benar benar 

hengkang dan The Beatles pun bubar.
4
 Meskipun bubar 

pergerakan musik para mantan personil The Beatles tidak 

ikut surut,terbukti dengan para mantan personil yang 

masih aktif dalam band terbukti dengan John Lennon 

yang berkarir dengan istri nya Yoko Ono dan 

menghasilkan sebuah single „Imagine” yang mana 

mennyinggung soal maraknya perang di dunia seperti 

Vietnam Wars ,Invasi Grenada dan Perang Komunis di 

Thailand, hal ini membuktikan selain ke empat Beatles 

masih aktif di dunia musik, keempat Beatles peduli 

dengan keadaan dunia yang masih dilanda kekerasan, 

selanjutnya Geroge Harrison yang masih menggeluti 

dunia musik dengan menjadi songwriter dengan 

mengahasilkan album All Things Must Pass pada tahun 

1970, lagu di album All Things Must Pass kebanyakan 

mengenai cinta, kemanusiaan dan keagamaan ini 

menunjukan sisi kepedulian dari George Harrison yang 

                                                           
3 http://www.beatles-tribute-band-uk.co.uk/history.htm(diakses pukul 07:00 06-12-

2016)  

 
4 http://www.beatles-tribute-band-uk.co.uk/history.htm (diakses pada 07:40  tanggal 
06-12-2016) 
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prihatin dengan keadaan dunia yang sedang berada di 

tengah tengah perang. 

  Sebelum pembuatan Album All Things Must 

Pass, pada tanggal 25 February 1965 dalam pembuatan 

film “Help!” George Harrison dan The Beatles 

diperkenalkan kepada budaya india oleh Yogi 

Vishnudevananda Saraswati yang menemukan sebuah 

ajaran yoga yang bernama Sivananda Ashram Yoga 

Retreat di pulau Bahamas karena pada saat itu para 

personil dan crew The Beatles sedang mengambil gambar 

di daerah Bahamas, keempat personil The Beatles diberi 

sebuah buku yang berjudul Complete Illustrated Book of  

Yoga karangan Vishnudevananda Saraswati. 

Pada bulan April 1965 para personil dan crew 

The Beatles sedang dalam pengambilan gambar untuk 

scene di Rajahama Indian Restaurant untuk film Help! 

dimana dalam scene tersebut terdapat pemain musik india 

memainkan alat musik sitar dan tabla versi instrumen dari 

untuk lagu A Hard Days Night, George Harrison tertarik 

untuk memainkan sitar pada saat waktu istirahat 

pengambilan film, terbukti setelah pengambilan film rilis 

satu buah lagu yang berjudul Norwegian Wood yang 

mana pada lagu tersebut terdapat instrumen sitar 

didalamnya, juga proses recording yang sedemikian rupa 

membuat suasana india terkandung dalam lagu tersebut, 

dan membeli sebuah sitar disebuah toko bernama 

Indiacraft, dan mulai mempelajari secara otodidak, 

terbukti pada pembuatan lagu Norwegian Wood, George 

Harrison menggunakan  sitar  sebagai  instrumen  yang  

dominan. 

Ketertarikan George Harrison pada kebudayaan 

india khususnya lagu dan musik india, dipengaruhi oleh 

Roger McGuinn seorang musisi personil band The Byrds 

yang mengenalkan George Harrison kepada rekaman 

milik Ravi Shankar, seorang Pandit atau ahli sitar asal 
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Bangladesh, ketertarikan pun muncul ketika George 

Harrison bertemu Ravi Shankar dalam sebuah acara di 

rumah Ayana Deva Angadi, yaitu penemu dari Asian 

Music Circle, yang bekerjasama dengan The Beatles  

pada saat pengambilan film “Help!”. 

Karena ketertarikan kepada budaya india dan 

agama hindu, George Harrison dan Pattie Boyd pergi ke 

india bersama Ravi Shankar untuk belajar sitar dan 

mengenal lebih dalam musik india, dan perkenalan 

terhadap Ravi Shankar lah yang membuat George 

Harrison tertarik untuk menganut agama hindu, George 

Harrison telah menganut agama Hindu setelah beberapa 

kali datang kepada sebuah acara keagaamaan yang 

diadakan oleh Mahareshi Mahish Yogi atas bujukan sang 

istri Pattie Boyd, dan memutuskan menganut agama 

hindu setelah beberapa kali pertemuan dengan Mahareshi 

Mahish Yogi. 

Pada April 1970, Ravi Shankar seorang komposer 

dan pemain sitar berketurunan Pakistan Timur (Bengali)  

menerima kabar duka dari tanah air nya terkait perang 

yang terjadi antara East Pakistan dan West Pakistan. Ravi 

Shankar tahu pada saat itu Bangladesh dan segala perang 

terjadi di tanah airnya kurang tersorot oleh mata dunia 

karena banyak peperangan dan kejadian kejadian lain nya 

yang lebih besar daripada itu, selain itu Bangladesh 

sebagai sebuah negara kecil yang belum merdeka dan 

dengan keadaan ekonomi, peperangan, militer dan 

rakyatnya yang jauh dari kata stabil membuat Bangladesh 

kesulitan menemukan jalan untuk memproklamasikan 

kemerdekaannya, jangankan memproklamasikan 

kemerdekaan untuk mempertahankan diri Bangladesh 

masih sangat kesulitan. 

Karena telah bekerjasama dalam beberapa 

proyek, juga menganut agama yang sama, Ravi Shankar 

dan George Harrison akhirnya berteman baik, pertemanan 
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George Harrison dan Ravi Shankar sampai pada sebuah 

tahap dimana Ravi Shankar menceritakan tentang 

kampung halamannya, Bengal. 

Ravi Shankar menceritakan seluruh keluh 

kesahnya kepada sahabatnya George Harrison tentang 

kesedihannya terhadap tanah airnya, dia menceritakan 

bahwa peperangan telah terjadi di Bangladesh pada tahun 

1970, peperangan yang terjadi begitu besar dan banyak 

peristiwa yang apabila ditarik lagi dalam suatu klasifikasi 

bisa jadi sebuah genosida telah terjadi di Bangladesh. 

Perang tersebut adalah Perang di Pakistan Pada 

tahun 1971 di Timur Pakistan banyak terjadi kekerasan 

militer, terjadi karena banyaknya ketidak puasan politik 

dan budaya di Timur Pakistan (Bengala atau Bangladesh), 

dan terjadi lah Operasi Searchlight. Operasi Searchlight 

adalah operasi pengamanan militer yang dilakukan oleh 

tentara Pakistan Barat untuk mendorong gerakan 

masyarakat yang terjadi di Timur Pakistan.
5
 Peristiwa 

Bangladesh Liberation War tahun 1971 adalah sebuah 

bentuk genosida
6
 karena ketimpangan yang sangat jauh 

dari berbagai faktor, baik faktor militer dan ekonomi, 

tetapi masyarakat Pakistan Barat yang berbasis Islam 

malah menyebut peristiwa tersebut adalah Kebohongan 

Bengal.
7
 

Perang Kemerdekaan Bangladesh dipicu oleh 

banyak hal, seperti perbedaan pandangan politik, 

eksploitasi ekonomi yang mana terjadi karena dana yang 

masuk ke pakistan timur tidak sebanding dengan apa 

                                                           
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Searchlight (diakses 07:50 tanggal 06-12-2016 

6Bhattacharyya, S. K., Genocide in East Pakistan/Bangladesh: A Horror Story, A. 
Ghosh Publishers, 1988 

 
7 Dr. N. Rabbee Remembering a Martyr  Star weekend Magazine, December 16, 2005 
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yang masuk di pakistan barat, padahal penduduk di 

pakistan timur lebih banyak dari pakistan barat. 

Bangladesh Liberation War nyatanya luput dari 

mata dunia sampai sebuah artikel di koran UK Sunday 

Times dari Anthony Mascarenhas menggemparkan dunia 

dengan headline “GENOCIDE” yang membahas tentang 

apa yang terjadi di perang yang dilupakan ini.
8
 Abdul 

Bari had run out of luck. Like thousands of other people 

in East Bengal, he had made the mistake - the fatal 

mistake - of running within sight of a Pakistani patrol. He 

was 24 years old, a slight man surrounded by soldiers. 

He was trembling because he was about to be shot.
9
 

Perlawanan di mulai dari bulan maret sampai 

dengan juni oleh para penduduk pakistan timur yang tidak 

puas dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi, 

ketimpangan ekonomi dan sosial pun menjadi faktor lain 

dalam memicu perang ini. Pada tanggal 25 Maret 1971, 

Presiden Yahya Khan memerintahkan militer menyerang 

kota Dhaka untuk menghancurkan Liga Awami. Sasaran 

pertama adalah Universitas Dhaka dalam usaha untuk 

menahan Mujib. Mereka menyerang staf universitas dan 

mahasiswa, dalam insiden ini 17 dosen dari Universitas 

Dhaka dan 200 mahasiswa tewas akibat serangan itu.
10

 

Pada bulan Mei sampai september serangan militer 

berkurang, namun perang terjadi antara tentara pakistan 

dengan para wanita di bangladesh, dicatat oleh 

International Planned Parenthood, angka pemerkosaan di 

Bangladesh pada bulan Mei sampai dengan September 

diperkirakan antara 250,000-400,000 wanita Bangladesh 

diperkosa oleh militer Pakistan, yang menghasilkan 

25,000 kehamilan. Ada banyak laporan saksi mata yang 

                                                           
8 http://www.bbc.com/news/world-asia-16207201 diakses 8;26 06-12-2016 
9 Mascarenhas,Anthony 13 June 1971,The Sunday Times 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/1971_Dhaka_University_massacre 
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menyaksikan pemerkosaan massal yang diorganisir oleh 

Militer Pakistan. 

Masalah Kemanusiaan yang terjadi di Bangladesh 

dan berdasarkan cerita teman baiknya Ravi Shankar yang 

meminta bantuan kepada George Harrison membuat 

George Harrison merasa perlu melakukan sebuah 

tindakan  utuk membantu keberlangsungan masyarakat 

hidup Bangladesh 

 

 

C.  Rumusan Masalah  

 

  Melihat latar belakang yang telah disampaikan 

sebelumnya, penulis merumuskan sebuah rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimana Upaya George Harrison 

dalam membantu menyelesaikan  Masalah Kemanusiaan 

di Bangladesh?”. 

D. Kerangka Pemikiran  

1.  Leverage Politics 

 Teori Leverage Politics dikemukakan oleh 

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink pada 

bukunya yang berjudul Activist Beyond Border : 

Advocacy in International Politic. 

Leverage Politics adalah sebuah usaha yang 

dilakukan oleh kelompok yang lebih kecil untuk 

mengkritik effectiveness dari sebuah kebijakan dan 

mengubah kebijakan tersebut, kebijakan yang di 

kritisi bisa dikeluarkan oleh pemerintah atau 

organisasi ekonomi internasional  seperti  World 

Bank atau private actors. 
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Cara yang dilakukan adalah mengumpulkan 

sebuah kekuatan dan koneksi dengan kelompok 

kecil lain nya agar membentuk sebuah force baru 

yang menyamai atau melebihi kekuatan  dari  

organisasi  yang  akan  dilawan. 

Dengan cara persuade dan pressurize yang 

dilakukan kelompok tersebut dapat menyamai 

kekuatan dari organisasi tersebut sehingga dapat 

memberikan influence dan mengangkat topik 

tersebut dari topik kecil menjadi topik yang besar 

dan dilihat oleh seluruh dunia serta menjadi viral 

dan menjadi bahan pembicaraan  media seluruh 

dunia.
11

 

Ada dua jenis Leverage Politics yaitu Material 

Leverage dan Moral Leverage. 

 

a.  Material Leverage 

 Material Leverage adalah 

mengangkat isu yang berunsur Material 

dan benda atau kebijakan yang nyata 

contoh nya adalah seperti voting dalam 

sebuah organisasi internasional atau 

membahas tentang daerah teritorial. 

 

b.  Moral Leverage  

 Moral Leverage adalah mengangkat 

isu yang berunsur kemanusiaan, 

berhubungan juga dengan perebutan Hak 

Asasi Kemanusiaan, biasanya isu yang 

terjadi adalah isu yang tidak terlalu 

                                                           
11 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Activist Beyond Border : Advocacy in 

International Politics ,Page 97-98,1998 
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disorot oleh media atau mata dunia 

karena adanya batasan geografis dan 

teknologi. 

 Tujuan Moral Leverage adalah 

menaikan “pamor” dari isu tersebut dari 

sebuah topik yang berada dibawah tanah 

menjadi sebuah topik yang menjadi  

bahan  pembicaraan  diseluruh dunia 

2.  Konsep Propaganda 

 Propaganda berasal dari bahasa latin yaitu dari 

kata kerja propageo, bila dibelah kata perkata 

propaganda bisa dibelah menjadi forth (maju) dan 

pangere yang diambil menjadi kata akar pag, bila 

ditarik kesimpulan arti propaganda adalah maju 

untuk mengikat sesuatu, dan bisa berarti untuk 

menyebarkan atau to propegate 
12

 sebagai bentuk 

penyebaran paham atau ide ide tertentu. 

 Definisi lain dari propaganda menurut R.A 

Santoso Sastropoetro adalah penyebaran pesan 

yang telah di rencanakan dan dibuat secara matang 

dan bersama sama untuk mengubah perspektif, visi, 

sikap, dan pola pikir dari penerima dengan pola 

yang sudah direncanakan.
13

 Proses propaganda bisa 

berlangsung sangat lama, tergantung cara dan siapa 

yang menyampaikan pesan, langkah langkah yang 

persuasif dari pengirim pesan bisa menimbulkan 

efek untuk pendengar atau penerima pesan, 

sebagaimana contohnya yaitu pada Pidato Bung 

Tomo di Surabaya pada tanggal 10 November 

                                                           
12 Liliweri,Alo.Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group,2011) hal.769 

 
13 Sapoetro,Santoso,Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa, 

Bandung: Alumni 1983,hal 34  
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1945,proses propaganda telah dikemukakan oleh 

Aristotle yang disebut  rhetorical model . 

 Propaganda bersifat sama dengan komunikasi, 

ada tiga unsur didalamnya yaitu pembicara, pesar, dan 

penerima. Namun, perbedaan terletak pada arah dari 

pembicaraan tersebut, dimana propaganda hanya 

bersifat satu arah, sedangkan komunikasi bersifat dua 

arah. Dalam  konsep  propaganda terdapat 3 metode : 

a. Metode Koersif ialah sebuah upaya 

komunikasi dengan cara menimbulkan ketakutan 

diantaranya. 

 

b. Metode Persuasif ialah sebuah upaya 

komunikasi dengan cara menimbulkan rasa ingin 

berpartisipasi dan mendapat suatu tempat dalam 

sebuah ide an bertindak secara sukarela. 

 

c. Metode Pervasif ialah sebuah upaya 

komunikasi dengan cara yang berulang ulang dan terus 

menerus sehingga pendengar menjadi penyebar lain 

nya dan menjalar terus menerus sampai pesan 

tersampaikan. 

Metode-metode diatas mempunyai 

prakteknya tersendiri, dan teknik yang digunakan 

sangat bermacam-macam, menyesuaikan dengan 

kebutuhan dari pembicara atau encoder, yang 

dimaksud dari kebutuhan dari pembicara adalah 

reaksi dari pendengar. Contoh teknik yang 

digunakan dalam  propaganda antara lain: 

a. Name Calling 

Pembicara menggunakan istilah tertentu kepada 

sesuatu,dan menggunakan nya secara terus 

menerus dan menjadikannya bahasa biasa atau 
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bahasa sehari hari,dan membentuk suatu  

pandangan  terhadap sesuatu  tersebut.  

 

b. Glittering Generalities 

  Teknik ini berbanding 

terbalik dengan teknik Name 

Calling, yatu dengan menyanjung 

dan menggunakan kata-kata yang 

baik, untuk mengangkat derajat  dari  

pembicara. 

 

 

c. Bandwagon 

Teknik ini mengajak sebuah 

kelompok besar, menanamkan ide-

ide yang baik terhadap kelompok 

sehingga orang-orang yang berada 

diluar kelompok harus 

menggabungkan diri dan pikirannya 

kedalam kelompok besar  tadi. 

 

d. Transfer 

Teknik transfer adalah 

tentang kekuasaan, saksi dan 

influence agar pendengar menjadi 

lebih hormat terhadap pembicara 

dengan simbol-simbol yang dapat 

diterima dengan baik oleh 

pendengar, simbol yang dimaksud  

contohnya adalah  Musik. 

 

e. Plain folks 

Teknik ini mengharuskan 

pembicara ikut dalam semua adat 

budaya dan kebiasaan pendengar, 

dan menimbulkan kesan bahwa sang 

pembicara adalah bagian dari sehari-
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hari kehidupan mereka, karena 

pembicara menggunakan nilai dan 

norma setempat untuk  mengambil  

perhatian  dari  pendengar. 

 

 

f. Testimonial 

Teknik ini adalah teknik 

paling umum dalam menyebarkan 

propaganda, dimana pesan 

disampaikan kembali oleh figur yang 

berpengaruh dan mempunyai 

reputasi untuk bersaksi dihadapan 

pendengar, bahwa pembicara dan 

pesan adalah benar,dan  figur  

tersebut  telah  membuktikannya. 

 

g. Selection 

Teknik ini berupaya untuk 

membuktikan suatu pesan 

menggunakan fakta-fakta, memilah 

dan menyusun fakta-fakta tersebut 

sedemikian rupa menjadi sebuah  

pesan yang  rasional. 

 

h. Card Stalking 

 Yaitu  memilih dan 

memanfaatkan data datang yang 

benar dan bisa juga sebuah 

kebohongan, untuk memberikan 

gambaran kasar kepada pendengar 

terus berkembang menjadi sebuah 

ide yang baru mengandalkan 

argumen dan data-data yang belum 

valid. 
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i. Fear appeal 

Usaha untuk menimbulkan 

ketakutan dari pendengar terhadap 

pembicara, biasanya teknik ini 

bersifat  masif  dan  berlangsung  

sangat  lama. 

 

j.  Argumentum ad nauseam 

Teknik ini mengandalkan 

pengulangan-pengulangan  pesan 

untuk diserap secara berulang ulang  

oleh  penerima. 

 

k.  Black and White Fallacy 

Menyebarkan hanya dua 

pilihan,dan menharuskan pennerima 

memilih salah satu dari pilihan yang 

ditawarkan, dan tetap harus baik 

buruknya  pilihan  tersebut. 

 

l.  Obtain Disapproval  

    

Teknik ini digunakan untuk 

membujuk suatu target pendengar 

untuk tidak setuju dan menyalahkan 

suatu gagasan dan mengusulkan 

bahwa gagasan atau tindakan 

tersebut adalah hal yang salah  dan  

memang  harus dibenci. 

 

 

m.  Rasionalization 

Teknik ini menggunakan 

keadaan umum yang digunakan oleh 

kelompok atau individu untuk 
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merasionalkan suatu gagasan yang 

telah diragukan oleh  masyarakat. 

 

n. Unstated Assumption 

Teknik ini digunakan dalam 

konsep propaganda ketika pembicara 

ingin menyampaikan akan nampak 

kurangnya jika dilakukan secara 

terang terangan dinyatakan. Dan 

disampaikan dengan lebih halus dan 

tersirat. 

 

o.  Intentional Vagueness 

Keadaan umum yang disamarkan 

sehingga pembicara mengandalkan  

penafsiran  pendengar. 

 

p.  Falsifiying Information 

Pemusnahan atau penciptaan 

informasi dari arsip publik dengan 

tujuan membuat catatan palsu dari 

suatu  gagasan  atau  perisiwa. 

 

 

q.  Euphoria 

Teknik  ini  mengandalkan  

sebuah  peristiwa yang menimbulkan 

efek kebahagiaan berlebih  kepada 

pendengar dengan tujuan 

mendukung moral dan membangun 

kepercayaan terhadapp pembicara 

karena telah membawanya kepada 

susananya yang baik dan meriah. 

 

Jadi, kegiatan politik individu selalu 

ditentukan oleh  konteks sosialnya. Kerangka 

berpikir teori  peran  memandang  individu  
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sebagai seseorang  yang bergantung  pada  dan  

bereaksi  terhadap  perilaku  orang  lain. 

.  Hal ini dapat terjadi  karena  pengaruh 

dari  track record. George sebagai  musisi  

kelas dunia yang  mempunyai  banyak  fans di 

seluruh dunia. Dibuktikan  dengan  penjualan  

albumnya, baik album solo “All Things Must 

Pass”, atau album “Living in The Materia 

World”, serta album dari band terdahulu The 

Beatles,  yang  notabene adalah  supergroup  

band  dunia. 

 

 Ditambah lagi bahwa George 

Harrison adalah salah satu pencetus Concert 

For Bangladesh yang mempunyai wewenang 

atau “authority” mengusung ide perdamaian 

serta mengakhiri masalah kemanusiaan yang 

terjadi di Bangladesh dengan cara yang dapat 

diterima oleh penggemar dan masyarakat luas 

dan mengangkat isu tersebut ke muka publik 

dengan menggunakan teknik Moral Leverage 

yang berarti menggunakan perasaan untuk 

menggugah  rasa  kemanusiaan. 

Media juga mempunyai andil dan 

berperan sebagai transmisi pesan propaganda 

melalui berita, film dan poster Concert For 

Bangladesh. Maka dari itu Concert For 

Bangladesh dapat dilihat sebagai sebuah usaha 

propaganda untuk mempengaruhi masyarakat 

melakukan sesuatu dan memberikan kesadaran 

bahwa Bangladesh memerlukan bantuan dari 

orang banyak. Dalam Concert For Bangladesh 

terlihat secara jelas bahwa pesan yang 

disampaikan yaitu untuk segera menghentikan 

masalah kemanusiaan yang terjadi di 

Bangladesh dan memberikan bantuan kepada  

masyarakat  Bangladesh. 
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George Harrison secara tidak langsung 

mempunyai peran sebagai aktor Hubungan 

Internasional. George mungkin tidak secara 

langsung menunjukan interestnya terhadap 

politik luar negeri, namun melalui lagu-lagu 

yang diciptakan, upayanya melaksanakan 

Concert For Bangladesh, dan ajakannya 

kepada musisi lain pengisi Concert For 

Bangladesh yang memiliki tujuan yang sama. 

Dengan berani mereka membuat konser yang 

penuh dengan kritkan terhadap apa yang 

terjadi di dunia secara gamblang dengan 

menyinggung sebuah masalah yang terjadi di 

negara kecil seperti Bangladesh. Dengan kata 

lain George Harrison telah menunjukan 

kepeduliannya terhadap perdamaian dunia 

sehingga penulis meyakini George 

mempunyai peran dalam Hubungan 

Internasional dan bisa disebut aktor dalam 

Hubungan Internasional namun dengan cara 

yang tidak langsung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

E.  Hipotesa 

 

 Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa George Harrison menggunakan teknik 

Leverage Politics sebagai alat untuk mendongkrak isu 

dan peristiwa yang terjadi di Bangladesh 
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 George Harrison juga menggunakan Teknik 

Propaganda melalui media,lirik lagu,dan isu isu yang 

diserukan pada saat Concert For Bangladesh 

berlangsung 

 

F.  Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

  Metode Historis yaitu pengetahuan 

yang tepat terhadap apa yang telah terjadi. 

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk 

membuat rekonstruksi masa lampau secara 

objektif dan sistematis dengan 

mengumpulkan, mengevaluasi, menjelakan 

dan mensistesiskan bukti-bukti untuk 

menegakkan fakta dan menarik kesimpulan 

secara tepat.
14

 Metode Desktiptif adalah 

meneliti suatu status objek atau kondisi atau 

peristiwa tertentu.  Metode ini menggunakan 

pencarian fakta dengan tujuan membuat 

gambaran yang  sistematis,  aktual, dan 

akurat. 

 

2. Sumber Data 

 Penulisan mengambil sumber 

penelitian dari data sekunder. Data sekunder 

adalah data data yang didapat dari sumber 

bacaan dan berbagai macam sumber lainnya 

yang terdiri dari buku,  koran, jurnal,  

majalah,  artikel,  dan  website  resmi 

 

3. Teknik pengumpulan dan Analisis Data 

                                                           
22. Mohammad Nasir,Metode Penelitian (Jakarta: 1985), hal 56-57 
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 Dalam menganalisis data,data data 

sekunder yang penulis dapatkan 

digabungkan secara sistemati dan logis 

sesuai kebutuhan masalah yang diteliti. 

Dalam menganalisa penulis menggunakan 

kerangka berpikir dari konsep propaganda 

dan teori peran. 

G.  Jangkauan  Penelitian 

 Batasan masalah hanya terbatas pada 

pengaruh George Harrison dalam Kemerdekaan dan 

Liberasi Bangladesh, penulis membatasi penggaruh 

George Harrison pada Concert for Bangladesh 

dimulai pada Maret 1971 sampai rilisnya album 

George Harrison yang bertajuk Living In A Material 

World pada tahun 1973 yang terinspirasi dari 

Concert for Bangladesh. 

H. Sistematika Penulisan  

 

  Bab I :  Pada Bab ini berisi tentang alasan 

pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, kerangka teori berupa 

definisi konseptual, metode penelitian, dan batasan 

penulisan. 

  Bab II :  Pada Bab II akan dijelaskan profil 

George Harrison yang mencakup gambaran umum 

keberadaan George Harrison dalam blantika musik 

dunia, yang di dalamnya berisi tentang profil George 

Harrison, Perkenalan George Harrison pada 

Kebudayaan India, dan peran George Harrison di The 

Beatles serta masyarakat dunia. 

  Bab III :  Pada Bab III akan dibahas 

mengenai Definisi Masalah Kemanusiaan dan Masalah 

Kemanusiaan yang terjadi di Bangladesh pada tahun 
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1971. Serta peristiwa peristiwa yang menjadi masalah 

kemanusiaan di Bangladesh. 

  Bab IV :  Pada Bab ini berisi tentang analisi 

dari Penulis dari bab-bab sebelumnya terkait 

Bagaimana Pengaruh George Harrison dalam upaya 

Penyelesaian Masalah Kemanusiaan di Bangladesh, 

serta membahas tetang proses terbentuknya Concert 

For Bangladesh, lalu pengaruhnya terhadap Upaya 

Penyelesaian Masalah Kemanusaan di Bangladesh, 

dilihat dari pengaruhnya dalam membuat isu upaya 

Penyelesaian Masalah Kemanusiaan di Bangladesh  

menjadi  fokus dunia. 

  Bab V :  Pada bab ini Penulis akan menarik 

kesimpulan sebagai hasil dari analisis yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


