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BAB II 

 

PROFIL DAN PENGARUH GEORGE HARRISON DI 

THE BEATLES DAN KEBUDAYAAN INDIA 

  

  Sebelum menjelaskan Perang Kemerdekaan 

Bangladesh tahun 1971, penulis akan menjelaskan profil 

dari George Harrison dan sepak terjangnya didalam The 

Beatles, pengaruhnya sebagai solois, dan pengaruh agama 

hindu juga kebudayaan india yang akan membawa 

konflik Bangladesh ke tingkat yang lebih tinggi dan 

mendapat perhatian dari berbagai negara, sebelum 

membahas lebih lanjut, penulis akan  menjelaskan profil 

singkat dari George Harrison. 

A. Profil George Harrison  

  George Harrison lahir di Liverpool pada 25 

Februari 1943, George Harrison adalah anak dari Harold 

Hargreaves Harrison dan Louise Harrison, George 

Harrison adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yaitu 

Louise, Harry dan Peter, ayahnya Harold adalah seorang 

Bus Conductor dan mantan pelayan di kapal Pesiar White 

Star Line, sedangkan ibunya adalah seorang pekerja 

disebuah toko milik orang Katolik keturunan Irlandia 

yang sangat patuh terhadap agama. 

 

  Masa kecil George Harrison sangat penuh 

dengan musik,bakat musik George Harrison telah lama 

ditemukan oleh ibunya Louise, sejak keci George 

Harrison sangat suka bernyanyi dan hal itu didukung oleh 

ibunya Louise, hal ini dikemukakan oleh istri George 

Harrison dalam bukunya Wonderful Tonight: George 

Harrison , Eric Clapton and Me “All she wanted for her 

children is that they should be happy, and she recognized 

that nothing made George quite as happy as making 
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music”.
1
 Louise ibu dari George Harrison menuturkan 

bahwa sejak dalam kandungan, George kerap kali 

disuguhkan lagu-lagu dari Radio India yang terkenal 

membuat tenang karena sitar dan susunan instrumen yang 

bisa membuat pendengarnya tenang.
2
 

 

  Sejak kecil George Harrison sangat tertarik 

pada dunia musik, masa kecil George Harrison 

dipenuhi oleh musik-musik seperti George Formby, 

Cab Calloway dan lain lain.
3
 Lalu pada tahun 50-an 

George Harrison mulai mendengarkan musik yang 

lebih dewasa seperti Carl Perkins dan Elvis Presley, 

George Harrison tidak sengaja mendengar tetangganya 

memutar lagu Heartbreak Hotel milik Elvis Presley 

dan pada saat itulah George Harrison  memulai 

ketertarikannya pada musik Rock and Roll yang 

diterapkan pada lagu-lagu The Beatles pada Album 

awal mereka berkarir. 

 

  Peristiwa yang paling berpengaruh pada 

George Harrison adalah ketika dia melihat dan 

menonton Slim Whitman di televisi atau majalah, pada 

saat itu ketertarikan George Harrison pada gitar sangat 

besar dipengaruhi oleh permainan yang apik yang 

ditunjukan oleh Slim Whitman
4

 dan gitar pertama 

milik George Harrison adalah Dutch Egmond flat top 

acoustic dan memulai mengcover lagu-lagu 

favoritnya, dan pertemuan dengan Paul McCartney 

membuat hubungan George Harrison dan musik lebih 

erat. 

                                                           
1

 Boyd, Pattie (28 Agustus 2007) Wonderful Tonight: George 

Harrison, Eric Clapton, and Me, Crown Archetype 
2
 www.thefamouspeople.com/profiles/george-harrison-3425.php 

3
 Leng, Simon (2006) While My Guitar Gently Weeps: The Music of 

George Harrison,SAF Publishing 
4
 Harrison, George (2000) The Beatles Anthology. New York: 

Chronicle Books hal.28 
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  Pada masa sekolahnya George Harrison tidak 

mempunyai kemampuan akademik yang tinggi dan 

attitudenya disekolah seringkali membawa masalah 

seperti contohnya George Harrison tetap pada 

pendiriannya untuk menumbuhkan rambut panjang 

dan celana ketat khas rock and roll pada masa itu dan 

seringkali orangtua  George Harrison  dipanggil  

kesekolah  karena  hal  itu. 

 

  Pada umur 16 tahun membentuk sebuah band 

yang bernama The Rebels dengan kakaknya Peter dan 

Arthur Kelly,gigs pertama yang didapat George 

Harrison muda yaitu sebesar 10 shiling di British 

Legion Club.
5
  

 

  Pada tahun 1958 George Harrison bergabung 

bersama The Quarrymen, pada 6 Februari 1958 ketika 

itu George sering menonton The Quarrymen tampil di 

berbagai acara dan Paul McCartney sering mengajak 

George Harrison untuk berkumpul bersama The 

Quarrymen, The Quarrymen membutuhkan serorang 

gitaris karena terinspirasi dari band Lynyrd Skynyrd 

maka dari itu Paul McCartney mengusulkan nama 

George Harrison kepada anggota The Quarrymen, 

audisi pertama George Harrison dilakukan di Rory 

Storm Morgues Skiffle Club dimana George Harrison 

memainkan beberapa lagu kepada The Quarrymen 

namun John Lennon ragu karena usia George Harrison 

pada saat itu 15 tahun, audisi kedua George Harrsion 

dilakukan diatas sebuah double-decker bus dan 

membawakan lagu “Rauncy” yang di populerkan Bill 

Justis.
6

 Sampai pada akhirnya George Harrison 

                                                           
5
 www.beatlesbible.com/people/george-harrison/ 

6
 http://ultimateclassicrock.com/55-years-ago-harrison-joins-quarry-

men (diakses pada Senin 31 Juli 2017,18.24) 
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bergabung dengan The Quarrymen sampai beberapa 

gigs di luar kota. 

 

  Pada usia 16 tahun George Harrison tidak 

melanjutkan sekolahnya dan memilih tetap pada jalur 

musik, ayah George Harrison tidak menginginkan 

anaknya keluar dari sekolah namun George Harrison 

membuktikan untuk tidak bergantung kepada orang 

tuanya dengan bekerja sebagai pegawai ahli listrik di 

Blacklers, sebuah departemen store lokal dekat daerah 

rumah George Harrison. 

 

  Pada tahun 1960 The Quarrymen berganti nama 

menjadi Silver Beatles yang pada akhirnya menjadi The 

Beatles, Allan William seorang promotor membawa 

The Beatles ke Hamburg, Germany pada tahun 1960 

untuk bermain disebuah club bernama Kaiserkeller di 

Hamburg, George Harrison bertemu dengan Tony 

Sheridan seorang musisi asal Inggris dan George 

Harrison mendapatkan ilmu memainkan gitar disana,dan 

menemukan “George Harrison Tone” sebuah tone gitar 

khas yang merepresentasikan George Harrison dalam 

suara gitarnya, namun setelah beberapa gigs di 

Hamburg, George Harrison di deportasi karena terlalu 

muda untuk bekerja dalam sebuah klub malam., dengan 

Tony Sheridan The Beatles merekam sebuah single 

yang cukup terkenal yaitu “My Bonnie”.
7
 

   

Ringgo Starr masuk menggantikan Pete Best 

sebagai drummer karena Brian Epstein yang menjabat 

sebagai manager The Beatles pada saat itu menganggap 

bahwa Pete Best kurang profesional dalam melakukan 

perkerjaannya, Pete Best sering absen dalam 

pertunjukan dengan alasan yang tidak jelas, maka dari 

                                                           
7
 https://www.beatlesbible.com/people/george-harrison (diakses pada 

05-08-2017 02:02 WIB) 
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itu Brian Epstein merekrut Ringo Starr yang hengkang 

dari band terdahulunya Rory Storm and The Hurricane. 

   

Pada tahun 1962 The Beatles bergabung dalam 

EMI  dan melakukan rekaman hits pertama mereka 

yaitu lagu ”Love Me Do” yang ditulis oleh John Lennon 

dan Paul McCartney diproduseri oleh George 

Martin,yang disusul oleh sebuah single “P.S I Love 

You”  pada tahun tahun awal The Beatles kemampuan 

menulis lagu George Harrison belum di akui, hal ini di 

buktikan dengan tidak satupun lagu ciptaan George 

Harrison masuk dalam album pertama The Beatles 

“Please Please Me”, kebanyakan dari lagu dalam album 

tersebut ditulis oleh John Lennon dan Paul McCartney, 

namun George mengisi vokal pada beberapa lagu di 

album ”Please Please Me” seperti dalam lagu “Do You 

Want to Know a Secret” dan “Chains”  yang diciptakan 

oleh Garry Coffin/Carol King.
8
 

 

  Pada album kedua The Beatles “With The Beatles” 

George Harrison menyumbangkan satu buah lagu yang 

berjudul “Don‟t Bother Me” yang diciptakan oleh 

George Harrison di Bournemouth tahun 1963, single 

“Don‟t Bother Me” ditulis George Harrison dalam 

keadaan sakit, maka dari itu George Harrison menulis 

agar dia mempunyai sesuatu untuk dilakukan. 
9
 

“Don't Bother Me I wrote in a hotel in Bournemouth, 

where we were playing a summer season in 1963, as an 

exercise to see if I could write a song. I was sick in 

bed”. – George Harrison.
10

 

   

                                                           
8

 https://www.beatlesbible.com/albums/please-please-me (diakses 

pada 05-08-2017 02:24 WIB) 
9
 https://www.beatlesbible.com/songs/dont-bother-me (diakses pada 

05-08-2017 02:35) 
10

 https://www.beatlesbible.com/songs/dont-bother-me (diakses pada 

05-08-2017 02:36) 
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Pada tanggal 10 Januari 1964 album pertama The 

Beatles yang di release di Amerika Serikat bertajuk 

“Introducing....The Beatles” di release oleh Vee-Jay 

Records yang bertahan pada chart nomer 2 di Amerika 

Serikat pada saat itu dimana sebesar 1.3 juta copy telah 

terjual namun pada album ini George Harrison tidak 

menyumbangkan lagu yang di tulis langsung 

olehnya,
11

“Introducing...The Beatles” sendiri adalah 

album “Please Please Me” yang di release ulang di 

Amerika Serikat oleh Vee-Jay Record, dengan 

penjualan sebesar itu nama The Beatles mulai dihargai 

oleh pendengar di Amerika Serikat dilihat dari jumlah  

penjualan  albumnya  pada  saat  itu. 

 

  Album kedua The Beatles yang release di 

Inggris bertajuk “With The Beatles” juga di release 

ulang di Amerika Serikat dengan nama “Meet The 

Beatles” yang di release oleh Capitol Records, album 

“Meet The Beatles” bertahan selama 11 minggu dalam 

puncak chart  di Amerika Serikat sebelum digantikan 

oleh album Beatles lainnya “The Beatles Second 

Album” yang di release oleh Capitol Records, di album 

“Meet The Beatles” George Harrison menyumbangkan 

sebuah lagu yaitu “Don‟t Bother Me”, namun dalam 

album “The Beatles Second Album” yang di release 

oleh Capitol Records di Amerika Serikat George 

Harrison tidak menyumbangkan lagu, pada album ini 

George Harrison lebih banyak mengambil peran sebagai 

pembuat musik dan vokal, contohnya  pada  lagu  

“Money (That‟s What I Want)” . 

 

  Pada tanggal 6 Agustus 1965 The Beatles 

merilis album studio ke 5 yang bertajuk “Help!” album 

ini dirilis di Britania Raya, direkam di EMI Studios di 

                                                           
11

 Spizer, Bruce (2004). The Beatles Are Coming! The Birth of 

Beatlemania in America. New Orleans: 498 Productions  
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Britania Raya dan diproduseri oleh George Martin, 

dalam proses pembuatan album “Help!” anggota The 

Beatles telah mengenal Marijuana dari rekan musisi lain  

yaitu  Bob Dylan. 

 

  The Beatles bertemu dengan Bob Dylan 

dalam sebuah tur di Amerika Serikat, pada tanggal 28 

Agustus 1964, 1 tahun sebelum pengerjaan album 

“Help!”, 
12

 perkenalan pertama dengan marijuana 

membuka jalan kepada narkoba jenis lain, pada 

pertengahan bulan maret dan juli tahun 1965 George 

Harrison dan John Lennon menggunakan LSD,
13

 LSD 

atau Acid adalah sebuah narkoba yang berefek  

halusinasi  berlebih. 

 

“We were smoking marijuana for breakfast during that 

period. Nobody could communicate with us because it 

was all glazed eyes and giggling all the time. In our own 

world”. – John Lennon.
14

 

 

  Dalam album “Help!” George Harrison 

menyumbangkan 2 buah lagu ciptaannya, setelah 2 

album George Harrison tidak menyumbangkan lagu, 2 

lagu tersebut adalah “I Need You” dan “You Like Me 

Too Much”. 

 

  Pada tahun  10 juli 1964 The Beatles merilis 

sebuah album  yang bertajuk “A Hard Days Night” 

sama seperti album ketiga The Beatles, film ini di 

sutradarai oleh Richard Lester, film berjudul “A Hard 

Days Night” adalah salah satu cara The Beatles 

                                                           
12

 https://www.beatlesbible.com/albums/help/2 (diakses 10 agustus 

2017 03.50) 
13

 https://www.beatlesbible.com/albums/help/2/ (diakses 10 agustus 

2017 03.50) 
14

David Sheff, All We Are Saying: The Last Major Interview with 

John Lennon and Yoko Ono, 8 Desember 2000, halaman 176 



28 
 

mempromosikan lagu-lagunya, film ini bergenre 

Musical Comedy Film dimana musik disajikan bersama 

audio yang baik karena proses rekaman yang baik, serta 

kualitas video dan konten yang disajikan sangat ringan, 

contohnya saja pada lagu “Can‟t Buy Me Love” 

bagaimana personil The Beatles berlarian di lapang luas 

dengan teknik editing percepat dan memperlambat 

gambar saja. 

 

  Film “A Hard Days Night” menjadi salah satu 

film 100 Film Terbaik Sepanjang Masa yang dirilis oleh 

Time Magazine. 
15

 Pada tahun 2005, film ini 

berpendapatan $20.000 pada minggu pertamanya dan 

pada akhir tahun 1971 mendapatkan angka $11 Juta 

Dollar,
16

 George Harrison dalam film ini berperan 

sebagai dirinya sendiri, dalam film ini pula George 

Harrison bertemu dengan  calon  istrinya  Patricia  

Boyd.. 

 

  Dalam film “A Hard Days Night” George 

Harrison menyumbangkan satu lagunya yang berjudul 

“Don‟t Bother Me” akan tetapi dalam pada credit dari 

film ini tidak mencantumkan nama George Harrison 

sebagai pembuat lagu “Don‟t Bother Me. 

 

  Pada  tahun  berikutnya, The Beatles membuat 

film yang berjudul “Help!” sama seperti album kelima 

The Beatles, film ini dirilis pada tanggal 29 Juli 1965 di 

Britania Raya dan 25 Agustus 1965 film ini disutradarai 

oleh Richard Lester dan di produksi oleh  Walter 

Shenson Film dan Shubafilms dalam film ini George 

Harrison menyumbangkan sebuah lagu yang berjudul “I 

                                                           
15

 http://entertainment.time.com/2005/02/12/all-time-100-

movies/slide/a-hard-days-night-1964-2 (diakses pada 19-08-2017 

02:46) 
16

 Slide, Anthony (1985). Fifty Classic British Films, 1932–1982: A 

Pictorial Record. London: Constable. p. 118.  
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Need You”, namun pada film ini tidak menggunakan 

lagu “You Like Me Too Much” ciptaan dari George 

Harrison tidak seperti dalam album dengan judul  yang  

sama. 

  Pada tanggal  25 February 1965 dalam 

pembuatan film “Help!” George Harrison dan The 

Beatles diperkenalkan kepada budaya india oleh Yogi 

Vishnu devananda 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 Vishnu devananda  

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 dibuktikan oleh 

adanya sitar di lagu Norwegian Wood pada album 

keenam The Beatles yang bertajuk  “Rubber Soul‟. 

 

  Album Rubber Soul rilis pada tanggal 6 

Desember 1965 di Britania Raya oleh label EMI 

Parlophone yang di produseri oleh George Martin, 

dalam album ini terdapat beberapa lagu ciptaan dari 

George Harrison yaitu Think For Yourself dan If I 

Needed Someone, dalam album ini juga terdapat satu 

buah lagu yang mendapat sentuhan sitar George 

Harrison yaitu lagu Norwegian Wood. 

 

  Pada tanggal 5 Agustus 1966, The Beatles 

merilis album yang berjudul Revolver yang dirilis oleh 
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EMI Studios dalam album ini terdapat 3 lagu yang 

ditulis oleh George Harrison yaitu Taxman, Love You 

To, dan I Want to Tell You. Pengaruh musik india 

kepada George Harrison sudah sangat besar, dibuktikan 

pada lagu Taxman George Harrison membuat sebuah 

tone gitar yang bergaya india dan membuat sebuah solo 

gitar dengan tone tersebut dalam lagu Taxman. 

 

  Lagu Love You To adalah lagu Geoge 

Harrison pertama yang bernuansa Hindu Klasik, sebagai 

penciptan dan komposer lagu ini Geoge Harrison 

mengajak musisi india dari Asian Music Circle, dalam 

lagu ini penggunaan alat musik sitar sangat dominan, 

George Harrison menggunakan alat alat musik india lain 

seperti tabla dan tambura. 

 

  Pada tanggal 20 Juni 1966 The Beatles merilis 

satu buah album yang berjudul Yesterday and Today, 

album ini dirilis oleh Capitol Records dan direkam di 

EMI Studio London, dalam album ini George Harrison 

menulis satu lagu yang berjudul If I Needed Someone. 

 

  Album The Beatles yang bertajuk Sgt.Peppers 

Lonely Hearts Club Band rilis pada 1 juni 1967 di 

Britania Raya dan 2 Juni 1967 di Amerika Serikat, 

album ini mendapat tempat pertama dalam 500 Greatest 

Albums of All Time pada tahun 2003 oleh majalah 

Rolling Stones dan masuk juga dalam 100 best albums 

of all time yang dirilis oleh majalah Time, dalam album 

ini George Harrison menciptakan satu lagu yang 

berjudul Within You Without You. 

 

  Pada tanggal 27 November 1967 Album 

Double EP The Beatles yang berjudul Magical Mystery 

Tour rilis di Amerika Serikat, dan dirilis di Britania 

Raya pada tanggal 8 desember 1967, album ini dirilis 

oleh EMI Studio dan Olympic Sound Studio, dalam 
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album ini George Harrison menulis satu lagu yang 

bejudul Blue Jay Way. 

 

  Pada tanggal 22 November 1968 The Beatles 

merilis satu buah album yang berjudul The Beatles 

White Album di studio EMI Studio dan Trident Studios, 

London dengan label Apple, dalam album ini George 

Harrison menyumbangkan dan menulis 4 lagu 

diantaranya While My Guitar Gently Weeps, Piggies, 

Long Long Long, dan Savoy Truffle. 

 

  Lagu While My Guitar Gently Weeps disebut 

sebagai salah satu lagu terbaik yang diciptakan oleh 

George Harrison dibuktikan dengan masuknya lagu ini 

ke The 500 Greatest Songs of All Time yang dirilis oleh 

majalah Rolling Stones dan bertengger di posisi 136 

pada tahun 2004,  nomer 7 di 100 Greatest Guitar 

Songs of All Time yang dirilisoleh Rolling Stones pada 

tahun 2008, serta The Beatles 100 Greatest Song yang 

dirilis oleh majalah Rolling Stones pada tahun 2010, 

lagu ini berkolaborasi dengan Eric Clapton dimana Eric 

Clapton mengisi intro dan lead guitar dari lagu ini dan 

menjadi lead guitar terbaik versi majalah Guitar World 

pada tahun 2012. 
17

  

 

  Lagu ini menunjukan sisi kemanusiaan dari 

George Harrison, lagu ini diciptakan George Harrison 

setelah membaca buku The Book Of Changes oleh I 

Ching, dalam buku itu disebutkan bahwa segala sesuatu 

yang terjadi di dunia memang sudah seharusnya terjadi 

dan ada makna dibalik semua itu,  karena di dunia tidak 

                                                           
17

  "Readers Poll Results: George Harrison's 10 Best Beatles Songs", 
Guitar World (retrieved 26 February 2012). 
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ada yang namanya kebetulan, setiap hal kecil yang 

terjadi  memiliki  arti. 
18

  

 

  pada verse ke 3 dimana  terrdapat  lirik 

“i look at the world and i notice its turning 

While my guitar gently weeps 

With every mistake we must surely be learning 

Still my guitar gently weeps” 

“aku melihat dunia dan menyadari bahwa mereka 

 berputar(berubah) 

Dan gitar ku perlahan menangis 

Dengan segara kesalahan kita pastikan kita belajar 

Dan masih gitarku perlahan menangis” 

 

  Kepedulian George Harrison terhadap 

masalah yang terjadi didunia tergambar jelas dalam lirik 

dan lagu  tersebut. 

  Pada lagu Piggies dalam album ini, George 

Harrison menunjukan sisi nakalnya dengan menyindir 

kaum kaum kelas atas yang terkenal dengan hedonism  

dan korup 

Have you see the bigger piggies 

In their starched white shirts? 

You will find the bigger piggies 

Stirring up the dirt 

Always have clean shirts 

To play around in 

Sudahkah kamu melihat babi yang lebih besar 

Mengenakan kemeja putih? 

Kamu akan menemukan babi lebih besar 

Bermain di tanah 

Namun bajunya tetap bersih 

Dan bermain disekelilingnya 

                                                           
18

Beatles, The (2000). The Beatles anthology. Michigan: Chronicle 
Books. ISBN 0-8118-2684-8.. 
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  Dalam lirik da lagu ini George Harrison ingin 

menyindir keadaan yang terjadi di masyarakat pada 

masa itu, George Harrison terinspirasi dari buku  

George Orwell “Animal Farm”. 
19

  

 

  Pada 13 January 1969 The Beatles merilis 

album Yellow Submarine yang dirilis oleh label Apple 

dan direkam di EMI dan De Lane Lea studio di London, 

pada album ini George Harrison menyumbangkan 2 

buah lagu yang berjudul „‟Only A Northern Song dan 

It‟s All Too Much‟‟. 

 

  Pada tanggal 26 September 1969 The Beatles 

merilis satu album yang berjudul Abbey Road di studio 

yang berbeda yaitu EMI, Olympic dan Trident Studio di 

London pada album ini George Harrison menulis 2 lagu 

yaitu „‟Here Comes The Sun‟‟ dan „‟Something‟‟, album 

ini adalah album terakhir The Beatles yang direkam 

secara bersamaan karena The Beatles bubar pada bulan 

april 1970, lagu Something ciptaan George Harrison 

disebut sebagai lagu terbaik dari George Harrison 

dibuktikan dengan banyaknya artis lain yang merekam 

ulang lagu tersebut seperti Elvis Presley, Frank Sinatra, 

Ray Charles, James Brown dan lain-lain, dituliskan 

dalam sebuah interview oleh Rolling Stones dengan 

pewawancara Joshua Greene pada tahun 1969 lagu 

Something adalah sebuah persembahan kepada Dewa 

Krishna karena George Harrison telah mengikuti Hare 

Krishna Movement, George Harrison mengungkapkan 

bahwa "all love is part of a universal love. When you 

                                                           
19

 Everett, Walter (1999). The Beatles as Musicians: Revolver 
Through the Anthology. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 
0-19-512941-5. 
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love a woman, it's the God in her that you see." – 

George Harrisn.
 20

 
 

  
Meskipun pada sebuah autobiografi milik 

Pattie Boyd Wonderful Tonight: George Harrison, Eric 

Clapton and Me , Pattie Boyd  menyebutkan  bahwa  

Something  ditulis  untuknya. 
21

 

 

  "He told me, in a matter-of-fact way, that he 

had written it for me. I thought it was beautiful ...".  
22

 

 

  Setelah bubar  pada April 1970, The Beatles 

kembali bersatu dalam satu album yang bertajuk Let It 

Be  yang dirilis pada 8 Mei 1970 sebulan setelah The 

Beatles membubarkan diri, direkam di Abbey Road 

Studios, Apple Studio, dan Twickenham Film Studios di 

London, dalam album ini George Harrison 

menyumbangkan 3 buah lagu yaitu I Me Mine , Dig It 

dan For You Blue. 

B. Kebudayaan India dan Album Solo George Harrison 

 

1. Perkenalan George Harrison Kepada 

Budaya India 

  Kebudayaan  india menjadi salah satu 

pengaruh besar dalam kehidupan George 

Harrison, perkenalan dengan kebudayaan  

hindu membuka jalan George Harrison kepada 

ajaran agama Hindu yang George Harrison 

anut sampai akhir hidpnya tidak hanya itu pula 

                                                           
20

 Du Noyer, Paul (January 2002). "George Harrison's Uncertain 

Something". Mojo. 
21

 Wonderful Tonight : George Harrison, Eric Clapton and Me, Pattie 

Boyd 
22

 Wonderful Tonight : George Harrison, Eric Clapton and Me, Pattie 

Boyd 
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George membawa pengaruh-pengaruh budaya 

india dan Hindu kepada ketiga Beatles 

lainnya,
23

 dibuktikan dengan banyaknya 

pengaruh pengaruh india pada lagu Norwegian 

Wood dimana lagu tersebut menggunakan sitar 

sebagai alat musik yang dominan. 

   Awal mula George Harrison 

mengenal kebudayaan india adalah ketika 

dirinya masih dalam kandungan, pada saat itu 

ibunya Louise sering memutarkan Radio India 

karena instrumen seperti sitar, tabla dan lain 

lain juga tatanan nada yang dibuat dapat 

membuat tenang. 
24

 

   Awal kehidupan remaja sampai The 

Quarrymen George Harrison belum mengenal 

musik atau kebudayaan india karena orang 

tuanya yang beragama kristen, dan kehidupan 

remaja George Harrison  juga dipenuhi  oleh  

kenakalan. 

  Pada 25 February 1965 The Beatles 

sedang melakukan shooting film Help! Di 

Bahamas, Kepulauan Karibia. Pada saat 

istirahat shooting The Beatles dihampiri oleh 

Vishnudevanda Saraswati, ia adalah penemu 

sebuah aliran yoga bernama Sivananda 

Ashram Yoga Retreat dan diberi buku 

Complete Illustrated  Book  of  Yoga karangan 

Vishnudevanda Saraswati.  
25
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  Kejadian selanjutnya terjadi ketika 

pengambilan gambar untuk film Help! dalam 

sebuah scene yang bernama Rajahama Indian 

Restaurant Scene ketika itu ada sebuah scene 

beberapa musisi india yang memainkan lagu A 

Hard Days Night versi Sitar dan Tabla ini lah 

pertemuan pertama George Harrison dengan 

Sitar.
26

 

  We were waiting to shoot the scene in 

the restaurant [in the movie Help!] when the 

guy gets thrown in the soup and there were a 

few Indian musicians playing in the 

background. I remember picking up the sitar 

and trying to hold it and thinking, 'This is a 

funny sound.' It was an incidental thing, but 

somewhere down the line I began to hear Ravi 

Shankar's name. The third time I heard it, I 

thought, 'This is an odd coincidence.' And then 

I talked with David Crosby of The Byrds and 

he mentioned the name. I went and bought a 

Ravi record; I put it on and it hit a certain 

spot in me that I can't explain, but it seemed 

very familiar to me. The only way I could 

describe it was: my intellect didn't know what 

was going on and yet this other part of me 

identified with it. It just called on me ... a few 

months elapsed and then I met this guy from 

the Asian Music Circle organisation who said, 

'Oh, Ravi Shankar's gonna come to my house 

for dinner. Do you want to come too?”– 

George Harrison. 
27
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   George Harrison membeli Sitar 

pertamanya di sebuah toko kecil bernama 

Indiacraft di jalan Oxford, namun pada saat itu 

George Harrison belum bisa memainkan 

sitarnya dengan baik, namun ketika itu sedang 

melaksanakan rekaman lagu Norwegian Wood 

dan The Beatles membutuhkan sebuah suara 

untuk membuat sound lagunya lebih berwarna 

dan kaya, George Harrison mengambil 

sitarnya dan mulai memainkan nada dan pada 

akhirnya dipakai di lagu Norwegian Wood. 
28

 

  “I went and bought a sitar from a 

little shop at the top of Oxford Street called 

Indiacraft - it stocked little carvings, and 

incense. It was a real crummy-quality one, 

actually, but I bought it and mucked about 

with it a bit. Anyway, we were at the point 

where we'd recorded the Norwegian Wood 

backing track and it needed something. We 

would usually start looking through the 

cupboard to see if we could come up with 

something, a new sound, and I picked the sitar 

up - it was just lying around; I hadn't really 

figured out what to do with it. It was quite 

spontaneous: I found the notes that played the 

lick. It fitted and it worked.” – George 

Harrison. 
29

 

  George Harrison dipercaya sebagai 

salah satu penyebab adanya trend “The Great 
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Sitar Explosion of 1966-67”.
30

 Contohnya 

pada tahun 1966 Rolling Stones mengeluarkan 

single yang berjudul “Paint It Black” dimana 

penggunaan sitar sangat terasa dilagu tersebut, 

lalu “Paper Sun” oleh band Traffic pada 

tahun 1967. 

  Pada tahun 1960an narkoba bernama 

LSD sedang populer dikalangan artis dan 

musisi, jenis narkoba ini dikatakan memberi 

efek halusinogen yang membuat pemakainya 

membuka imajinasi lebih luas lagi, George 

Harrison beberapa kali menggunakan LSD dan 

ia mengakatakan pada sebuah wawancara 

dalam “perjalanan” nya menggunakan LSD ia 

beberapa kali mendengar bebunyian Sitar khas 

India, hal ini terjadi pada 24 Agustus 1965 

The Beatles sedang istirahat disela-sela Tour 

di Amerika Serikat, The Beatles berbagi  

panggung  dengan  The Byrds. 

  George Harrison dan John Lennon 

dari The Beatles menggunakan LSD  untuk 

kedua kalinya bersama dengan anggota band 

The Byrds yaitu Roger McGuinn dan David 

Crossby .
31

 The Beatles menyewa sebuah 

rumah milik Zsa Zsa Gabor di Beverly Hills, 

Amerika Serikat. Pada saat melakukan 

“perjalanan” George Harrison dan Roger 

McGuinn melakukan percakapan tentang 

musik-musik india, yang mana The Byrds 

terlebih dahulu terpengaruh oleh musik india, 

                                                           
30

 Lavezzoli, Peter (2006). The Dawn of Indian Music in the West. 
Continuum. Page 171. 
31

 https://www.beatlesbible.com/1965/08/24/lsd-los-angeles-byrds-

peter-fonda/ diakses pada 29 Agustus 2017 02:05 



39 
 

dibuktikan dengan adanya lagu Eight Miles 

High dan Why. 
32

 

  “There were girls at the gates, police 

guards. We went in and David, John Lennon, 

George Harrison and I took LSD to help get to 

know each other better. There was a large 

bathroom in the house and we were all sitting 

on the edge of a shower passing around a 

guitar, taking turns to play our favourite 

songs. John and I agreed Be-Bop-A-Lula was 

our favourite '50s rock record. 

  I showed George Harrison some Ravi 

Shankar sounds, which I'd heard because we 

shared the same record company, on the 

guitar. I told him about Ravi Shankar and he 

said he had never heard Indian music before. 

  You can hear what I played him from 

The Byrds' song Why. I had learned to play it 

on the guitar from listening to records of Ravi 

Shankar.” – Roger McGuinn,The Byrds. 
33

 

  Roger McGuinn lalu menunjukan 

rekaman dari Ravi Shankar dan 

memperdengarkannya kepada George 

Harrison, lalu percakapan tentang musik india 

berubah menjadi percakapan tentang Agama 

dan Tuhan dimana Roger McGuinn bertanya 

tentang Agama dan Tuhan kepada George 
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Harrison, dan George Harrison  menjawab  ia 

tidak tahu sama sekali tentang itu (Tuhan). 

  Pada saat itu kepopuleran The Beatles 

sangat berada dipuncaknya, pada 4 Maret 

1966 dalam acara bertajuk London Evening 

Standard oleh Jurnalis Maureen Cleave 

mengangkat sebuah topik yang bertajuk “How 

Does A Beatles Live” John Lennon 

mengungkapkan sesuatu yang 

menggemparkan dunia, John Lennon 

menyatakan bahwa The Beatles lebih populer 

dari Yesus.
34

 

  “Christianity will go,” Lennon said. 

“It will vanish and shrink. I needn‟t argue 

about that. I‟m right and I‟ll be proved right. 

We‟re more popular than Jesus now. I don‟t 

know which will go first, rock „n‟ roll or 

Christianity. Jesus was all right but his 

disciples were thick and ordinary. It‟s them 

twisting it that ruins it for me.” – John 

Lennon. 

  Terjadi demo besar besaran dari umat 

kristen di dunia kepada The Beatles karena 

statement yang diucapkan oleh John Lennon, 

munculya sebuah tagline  yang berbunyi 

“Beatle Boycott” yang diusung oleh DJ Doug 

Layton and Tommy Charles dari radio WAQY 

di Alabama Amerika Serikat, namun Brian 

Epstein selaku manager dari The Beatles dan 

John Lennon mengadakan sebuah konferensi 

pers dengan isi meminta maaf kepada 

masyarakat yang menganut agama kristen. 
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  George Harrison bertemu dengan 

Ravi Shankar pertama kali pada Juni 1966 di 

rumah Ayana Deva Angadi yaitu founder dari  

Asian  Music  Circle. 

  Pada 14 September 2017, George 

Harrison memotong rambutnya dan mulai 

menumbukan kumisnya dan pergi ke india 

untuk belajar sitar bersama Ravi Shankar, 

seorang Pandit atau ahli dalam musik 

tradisional india, dan George Harrison mulai 

mengenal konsep tuhan dari musik musik Ravi 

Shankar, dibuktikan  dari  sebuah  artikel  

milik The Guardian 

  “From the moment we met, George 

was asking questions, and I felt he was 

genuinely interested in Indian music and 

religion.”
35

– Ravi Shankar. 

  George Harrison pergi ke india 

bersama Pattie Boyd selama 6 minggu, dan 

dalam perjalanannya George Harrison pergi 

menemui beberapa Guru disana, dan 

menghadiri acara cara keagaamaan Hindu, 

dalam bukunya George Harrison menyebutkan 

sebuah kejadian yang menurutnya sangat 

berkesan sekali, dalam suatu waktu George 

Harrison dan Patty Boyd pergi ke Kashmir 

untuk berlibur dan secara tak sengaja 

mendengar Ravi Shankar berlatih sitar, dan 

pada saat itu George Harrison merasa 

kedamaian sebagai manusia utuh, bukan 

menjadi bagian sebuah sistem yang mengikat. 
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  "It was a fantastic time. I would go 

out and look at temples and go shopping. We 

travelled all over and eventually went up to 

Kashmir and stayed on a houseboat in the 

middle of the Himalayas. It was incredible. I'd 

wake up in the morning and a little Kashmiri 

fellow, Mr Butt, would bring us tea and 

biscuits and I could hear Ravi in the next 

room, practising... 

  It was the first feeling I'd ever had of 

being liberated from being a Beatle or a 

number. It comes back to The Prisoner with 

Patrick McGoohan: 'I am not a number.' In our 

society we tend, in a subtle way, to number 

ourselves and each other, and the government 

does so, too. 'What's your Social Security 

number?' is one of the first things they ask you 

in America. To suddenly find yourself in a 

place where it feels like 5000 BC is 

wonderful." – George Harrison. 
36

 

  George Harrison mulai menunjukan 

ketertarikan nya pada konsep agama Hindu 

pada saat itu, sampai sebuah acara yang 

melibatkan seorang Guru Hindu bernama 

Mahareshi Mahish Yogi di Hilton Hotel on 

Park Lane di London. 

  Pattie Boyd yang saat itu sudah 

menjadi istri George Harrison mengajak 

semua The Beatles kecuali Ringgo Starr untuk 

mengadiri acara tersebut, Pattie Boyd yang 

terlebih dulu terpengaruh oleh ajaran ajaran 

Hindu karena Pattie Boyd telah menghadiri 

beberapa acara keagamaan Hindu contohnya 
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pada sebuah acara bernama Trancendental 

Meditation di Caxton Hall, London. 

  The Beatles dan rombongan mendapat 

sebuah sesi Private bersama Mahareshi 

Mahish Yogi, sebuah sesi keagamaan selama 

90 menit, selepas sesi itu George Harrison 

mengungkapkan bahwa dirinya terpengaruh 

oleh oleh sesi tersebut. 

  “On August 24, all of us except Ringo 

attended the lecture, given by Maharishi at the 

Hilton Hotel. I got the tickets. I was actually 

after a mantra. I had got to the point where I 

thought I would like to meditate. I'd read 

about it and I knew I needed a mantra - a 

password to get through into the other world. 

And, as we always seemed to do everything 

together, John and Paul came with me.” –  

George Harrison. 
37

 

  Maharishi Mahish Yogi menjelaskan 

bahwa dirinya akan pergi ke Wales untuk sesi 

lain yang bernama “Spiritual Regeneration 

Movement” dan The Beatles dan rombongan 

yang datang setuju untuk datang dalam sesi 

tersebut, sesi yang dimaksud adalah sebuah 

sesi meditasi bersama yang dipimpin oleh  

Maharishi  Mahish  Yogi. 

  26 Agustus 1967 The Beatles dan 

rombongan dari Maharishi Mahish Yogi 

sampai di Bangor, Wales tempat yang akan 

diadakannya seminar yang diadakan oleh 

Maharisi Mahish Yogi di Hugh Owen 

Building yang nantinya akan menjadi Bangor 
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University, setelah Maharishi Mahish Yogi 

selesai dalam sesi tersebut, The Beatles  setuju  

untuk  meninggalkan  narkoba.
38

 

  Pada Februari 1968 The Beatles dan 

rombongan pergi ke Rishikesh, India untuk 

mempelajari Trancendental Meditation lebih 

jauh, karena di Rishikesh adalah tempat milik 

Maharishi Mahish Yogi ditempat inilah Geoge 

Harrison mulai memeluk agama Hindu. 

  Pada 06 Juni 1968 pertemanan dengan 

Ravi Shankar dan kepedulian terhadap Hindu 

mengantarkan George Harrison pada sebuah 

film milik Ravi Shankar yang berjudul “Raga” 

dimana dalam film itu terdapat sebuah scene 

dimana George Harrison dan Ravi  Shankar  

bermain  sitar  bersama. 

2. Album Solo George Harrison 

  Pada 1 November 1968 George 

Harrison merilis sebuah album yang berjudul 

“Wonderwall Music” yang direkam di tempat 

yang berbeda beda, seperti EMI Studio 

London, HMV Studios,  Bombay,  India dan 

De Lane Lea Studio,  London. 

  Album ini buat sebagai debut 

pertamanya dalam pembuatan album solo, dan 

bertujuan untuk mengisi soundtrack pada film 

dengan judul yang sama yaitu “Wonderwall”, 

dalam album ini terdapat beberapa unsur india 

didalam nya karena pada saat pengerjaan 

album ini George Harrison telah bertemu 

dengan Ravi Shankar, dan menggunakan 
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beberapa alat musik khas india seperti  

Sheenai,  Santor,T ar  Sheenai  dan  Sarod. 

  Project ini bermula dari pertemuan 

George Harrison bersama Joe Massot yang 

pada saat itu menggarap film Help!, dan 

George Harrison diajak kerjasama oleh Joe 

Massot untuk project film terbarunya yaitu 

Wonderwall dimana George Harrison diminta 

untuk memproduksi dan menciptakan lagu 

yang akan  digunakan  sebagai  soundtrack  

film  Wonderwal. 

  Cover album Wonderwall sempat 

menjadi sorotan publik, dalam covernya 

digambarkan seorang gentleman sedang 

berdiri dan di sisi lain ada banyak pria dan 

wanita sedang mandi bersama, yang coba 

ditunjukan oleh George Harrison adalah 

pemisah antara kedua sisi dimana suatu saat 

seorang gentlemen tersebut dapat mendapat 

kesempatan yang sama dengan para pria dan 

wanita yang sedang mandi untuk menikmati 

hidup, yang terpenting adalah menghilangkan 

sebuah pemisah itu yaitu dinding, dan pada 

cover belakang albumnya tergambar sebuah 

sudut di Tembok Berlin yang pada saat itu 

masih berdiri kokoh sebagai pemisah antara 

Berlin Barat dan Berlin Timur. 

  Pada 27 November 1970 George 

Harrison merilis sebuah triple album yang 

bertajuk All Things Must Pass dimana dalam 

album itu terdapat banyak pengaruh pengaruh 

keagamaan yang dituangkan dalam lagu-

lagunya, hal ini menunjukan bahwa George 

Harrison adalah seorang penganut Hindu yang 

sangat erat dibuktikan dalam sebuah lagu yang 
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berjudul “My Sweet Lord (Studio Version)” 

dimana dalam lagu itu George Harrison 

memasukan beberapa lirik tentang Tuhannya 

yaitu Krishna karena George Harrison adalah 

seorang penganut Hare Krishna, meskipun 

pada verse awal backing vocal menyanyikan 

“Halellujah” dalam bukunya “I, Me , Mine” 

George Harrison menyebutkan alasan kenapa 

menggunakan “Hallelujah” pada awal-awal 

lagu, alasannya adalah George Harrison 

menganggap kedua kata itu adalah sama, yaitu 

sebuah mantra yang digunakan untuk  memuji  

Tuhan  masing-masing. 

 George Harrison juga menggunakan mantra 

Gurur Brahmā, gurur Viṣṇur 

gurur devo Maheśvaraḥ 

gurus sākṣāt, paraṃ Brahma 

tasmai śrī gurave namaḥ. 

  Lirik ini lalu diterjemahkan oleh 

Joshua Greene yang seorang penganut Hare 

Krishna ke dalam bahasa inggris secara 

harfiah yang berarti "I offer homage to my 

guru, who is as great as the creator Brahma, 

the maintainer Vishnu, the destroyer Shiva, 

and who is the very energy of God. 

  George Harrison juga menciptakan 

lagu yang berjudul Hear Me Lord yang berisi 

tentang penyesalan George Harrison yang 

meninggalkan Tuhan sebelum mengenal 

konsep Tuhan yang  ia yakini  sekarang. 
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  All Thing Must Pass menjadi sorotan 

publik karena masuk kedalam daftar The 100 

Best Album Of All Time yang dirilis oleh 

majalah Times padatahun 1993 dan 

menududuki rangking 79 dalam list tersebut, 

juga pada 500 Greatest Album Of All Times 

yang dirilis oleh majalah Rolling Stones dan 

menduduki rangking nomer 433 dalam  list 

tersebut. 

  Pada 20 Desember 1971 di Amerika 

Serikat, George Harrison membuat sebuah 

album yang berjudul The Concert For 

Bangladesh, dan 10 Januari 1972 di Britania 

Raya, album ini bertujuan untuk menggalang 

dana kepada korban korban perang yang 

terjadi di Bangladesh pada tahun 1970, album 

ini adalah kumpulan lagu dan terdapat 

beberapa video yang menayangkan The 

Concert For Bangladesh pada Agustus 1970 

di Madison Square Garden, dan pada Maret 

1973 Album ini mendapat penghargaan dari 

Grammy sebagai Grammy Award Album Of 

The Year. 

  Album ini dirilis oleh Apple 

Records,dan seluruh rekaman lagunya adalah 

lagu-lagu yang dinyanyikan pada The Concert 

For Bangladesh dan di produseri oleh George 

Harrison dan Phil Spector. 

   Dalam album ini terdapat lagu yang 

berjudul “Bangla Desh” yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran behwa terjadi 

peperangan di bangladesh, seperti yang 

diungkapkan George Harrison  kepada  media. 
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  "Mainly the concert was to attract 

attention to the situation ... The money we 

raised was secondary, and although we had 

some money problems ... they still got plenty ... 

even though it was a drop in the ocean. The 

main thing was, we spread the word and 

helped get the war ended."– George Harrison. 
39

 

 Dalam statement tersebut jelas bahwa tujuan 

diadakan konser tersebut adalah untuk 

menyebarkan berita bahwa terjadi peperangan  

di  Bangladesh. 

 Keuntungan dari penjualan album dan dana 

yang terkumpul di Concert for Bangladesh 

seluruhnya diserahkan kepada UNICEF  untuk  

diserahkan  ke Bangladesh. 
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