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BAB IV  

 

CONCERT FOR BANGLADESH SEBAGAI 

BENTUK PERAN GEORGE HARRISON DALAM 

PENYELESAIAN MASALAH KEMANUSIAAN DI 

BANGLADESH 1971 

 

 Dalam bab ini penulis akan menjawab hipotesa 

penulis yang telah disusun dalam bab 1, pada bab ini akan 

dibahas bagaimana George Harrison membantu menyebarkan 

berita terkait genosida yang terjadi di Bangladesh pada tahun 

1971, penulis juga akan membahas tentang Concert For 

Bangladesh sebagai media untuk menyebarkan berita tentang 

apa yang terjadi di Bangladesh  pada tahun 1971. 

A.  Leverage Politics 

 

Dalam prosesnya George Harrison secara tidak 

langsung melakukan Leverage Politics yaitu sebuah proses 

mengangkat isu yang semula hanya berskala kecil menjadi 

skala yang lebih besar, 
1
 dalam upayanya George Harrison 

berhasil mengumpulkan force dan median yang berupa 

penonton konser untuk menyampaikan pesan bahwa terjadi 

peristiwa yang beruntun menakutkan di Bangladesh, dengan 

cara persuasion  George Harrison berhasil mengajak publik 

dunia untuk membuka mata terhadap peristiwa di Bangladesh  

dibuktikan dengan penuhnya Madison Square Garden oleh 

penonton, dan banyaknya diliput oleh berbagai stasiun televisi 

                                                           
1
 Activist Beyond Border : Advocacy in International Politics 

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink 
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yang bisa terlihat pada saat konferensi pers yang dilakukan 

oleh George Harrison dan  Ravi Shankar. 

  George Harrison dan Ravi Shankar berhasil 

mengangkat isu Bangladesh ke publik dunia dibuktikan 

dengan datangnya berbagai bantuan dari negara dan 

organisasi internasional seperti Amerika Serikat, Kanada, 

Jepang, dan PBB  pasca Concert For Bangladesh terjadi, 

George Harrison mengangkat isu Bangladesh dengan 

menggunakan teknik Moral Leverage, yaitu teknik yang 

digunakan untuk mengangkat isu kemanusiaan yang 

berkaitan dengan HAM, mengundang simpati dari berbagai 

pihak untuk turut ikut membuka mata pada konflik yang 

terjadi di Bangladesh, George Harrison memutarkan sebuah 

tayangan yang disiarkan oleh televisi jerman yang 

menggambarkan suasana yang terjadi di Bangladesh pada 

tahun 1971.
2
 

 

Keberhasilan George Harrison dalam  mengorganisir 

Concert For Bangladesh  dan mengangkat isu Bangladesh 

ke ranah  yang lebih tinggi dengan menggunakan Leverage 

Politics dan beberapa tekniknya dapat dilihat dari beberapa 

aspek dibawah ini 

Dalam penyelenggaraannya Concert For Bangladesh  

berjalan sangat konndusif dan sukses, Concert For 

Bangladesh  yang semula hanya memiliki target 

mendapatkan uang amal sebesar US $25.000 namun dana 

yang terkumpul pada akhir dari acara itu diperkirakan 

mencapai US $243.148 ,angka yang besar apabila targetnya 

hanya sebesar US $25.000 , dan semua uang hasil konser 

                                                           
2
 Ibid 
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itu disalurkan kepada UNICEF untuk dikirim kepada 

pengungsi dan korban peran di Bangladesh 
3
 

George Harrison juga merilis album dengan judul 

yang sama yaitu “The Concert For Bangladesh” yang 

berisi lagu,video dan foto foto konser dan keadaan di 

bangladesh dan keputusan George Harrison itu sangat baik 

karena sebanyak US $12Juta Dollar dihasilkan dari 

penjualan album “The Concert For Bangladesh” selama 

hampir 14 tahun
4
 

Namun tujuan utama dari konser tersebut adalah 

memberitahu kepada dunia bahwa terjadi peristiwa yang 

sangat mengerikan di Bangladesh dan “The Concert For 

Bangladesh” berhasil melakukan itu karena tercatat pasca 

Concert For Bangladesh diselenggarakan, bantuan dari 

negara negara adidaya berdatangan khususnya dalam 

bentuk pangan, yang sebelumnya jarang terjadi karena pada 

saat perang dan pasca Topan Bhola terjadi, hanya  hampir 

30% makanan dan 40 % kebutuhan pokok masyarakat 

Bangladesh dapat dipenuhi oleh pemerintah negara pada 

saat krisis berlangsung, hal ini menunjukan belum 

mampunya Bangladesh untuk berdiri sendiri karena 

termasuk negara perpecahan dan zona konflik
5
 

Pasca Concert For Bangladesh bantuan 

bantuan dari negara luar berdatangan seiring 

berjalannya waktu,  hampir 70% makanan dan 60% 

kebutuhan pokok dari masyarakat Bangladesh adalah 

                                                           
3
 “George Harrison Fund for UNICEF” 

https://www.unicefusa.org/mission/usa/george-harrison-fund 
diakses pada 01 November 2017 
4
 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concert_for_Bangladesh_(album
)#Original_release diakses pada 01 November 2017 
5
 Khan, A.R (1974) “The Economy of Bangladesh”, Macmillan, 

London. Hal 13. 
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bentuk bantuan dari negar lain, yang kita dapat lihat 

pada tabel dibawah ini 

 

Jumlah Bantuan asing, 1971 – 1998 dalam 

US$ (juta) 

    

     Tabel 4.1 

 Sumber : Seven Years of External Assistance to 

Tah

un 

1971

-

1972 

1972-

1973 

1973-

1974 

1974-

1975 

1975-

1976 

1976-

1977 

1977-1988 

Ba

ntu

an 

pan

gan 

157 272 149 457 257 130 133 

Ba

ntu

an 

non

-

pro

yek 

271 339 186 419 355 289 388 

Ba

ntu

an 

pro

yek 

199 330 219 406 318 238 614 

Tot

al 

627 941 554 1282 930 657 1135 
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Bangladesh, Ministry of Planning, Dacca, Juni 1978 

 Bantuan besar disalurkan oleh Amerika 

Serikat dan Kanada, bantuan juga datang dari PBB 

melalui World Food Programme dan European 

Economic Community , bantuan lain juga disalurkan 

oleh World Bank .
6
 

 Bantuan bantuan tersebut datang setelah tahun 

1971 setelah Concert For Bangladesh diselenggarakan, 

keberadaan konser tersebut menyedot banyak perhatian 

dari publik internasional dan berbagai reaksi dilakukan 

oleh publik internasional contohnya seperti pasca 

Concert For Bangladesh dilakukan, badan internasional 

PBB menerima uang sumbangan dan penghasilan tiket 

dari hasil Concert For Bangladesh  sebesar $243.000 

dan seiring waktu penjualan album, film, dan 

merchandise terkumpul sejumlah 16 juta dollar 
7
yang 

mana semua uang tersebut dihimpun dalam satu wadah 

PBB yang bekerjasama dengan George Harrison 

membentuk sebuah badan amal yang disebut The 

George Harrison Fund for UNICEF yang masih aktif 

hingga saat ini 

 Farida Majid seorang sastrawan Bangladesh 

mengungkapkan bahwa Concert For Bangladesh yang 

hangat, peduli dan  penuh itikad baik membuat 

peristiwa di Bangladesh diketahui oleh dunia
8
 membuat 

para relawan untuk bergabung bersama UNICEF untuk 

embantu keadaan Bangladesh,dan badan aal 

                                                           
6
 ibid 

7
 http://www.theguardian.com/music/2011/iui 28/concert-for-

bangladesh-charitv-pop diakses pada 02 Noveber 2017 
8
 Leng, p. 119. 
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perseorangan mulai muncul dipermukaan yang betujuan 

untuk membntu korban di Bangladesh. 
9
 

 Keberhasilan Concert For Bangladesh 

disebabkan oleh dua hal, yaitu kehadiran Bob Dylan dan 

kehadiran The Beatles meskipun tidak lengkap, Bob 

Dylan mempunyai sebuah lagu yang berjudul “A Hard 

Rains A-Gonna Fall” dimana dalam tahun ke tahun lagu 

tersebut beresonansi diseluruh dunia karena banyaknya 

peristiwa peperangan atau bencana alam yang terjadi 

diseluruh dunia, faktor lain adalah George Harrison 

melakukan Cross Culture dalam musiknya yaitu 

memilih untuk menyebrang ke musik india dimana 

Bangladesh berada, kekuatan musik ini sangat cukup 

untuk menyebarkan pesan bahwa terjadi sesuatu di 

Bangladesh, dan menaruh Bangladesh di peta dunia juga 

membantu menyebarkan kemerdekaan negara 

Bangladesh.
10

 

 Massod Sobhan seorang pengacara asal 

Bangladesh mendesak agar negaranya mengakui bahwa 

George harrison dan Ted Kennedy berpengaruh 

terhadap kemerdekaan Bangladesh terkait dengan 

peristiwa pada tahun 1971. 
11

 

 Massod Sobhan mengungkapkan akan sangat 

memalukan jika Bangladesh tidak berterima kasih dan 

mengakui apa yang telah dilakukan oleh George 

Harrison dan Edward Kennedy, dan Indhira Gandhi 

untuk negaranya. 

                                                           
9
 Clayson, p. 317 

10
 https://www.theguardian.com/music/2011/jul/28/concert-for-

bangladesh-charity-pop diakses 01 Noovember 2017 
11

 
11

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7777680.stm diakses 
pada 02 November 2017 
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  "It is not for me to say how exactly the people 

of Bangladesh should officially thank them for what they 

did in 1971 - that's for the government to decide - but 

all I can say is that this is a grievous wrong that 

urgently needs to be addressed," Mr Sobhan said. 

  "George Harrison brought the attention of the 

world to what was happening in Bangladesh during the 

independence war because of his concert on behalf of 

the country in New York in 1971. 

  "Without his effort, much of the suffering 

endured by the Bangladeshi people at the time would 

have gone unnoticed. Millions were killed, made into 

refugees or raped," he said. 

  George Harrison's Concert for Bangladesh 

raised money for war-affected people with 

performances by Eric Clapton, Ringo Starr, Billy 

Preston and Bob Dylan. 

  The concert came as the country was in the 

middle of its bloody nine-month war of independence, 

which culminated in the Pakistani army surrendering - 

following Indian intervention - in December 1971. 

(Masood Sobhan,2008).
12

 

 Genosida yang terjadi juga didukung oleh 

sebuah pidato dari Perdana Menteri Bangladesh Sheikh 

Hasina yang meminta pengakuan internasional terkait 

genosida yang terjadi di Bangladesh pada tahun 1971, 

dan dalam pidatonya PM Sheikh Hasina mengatakan 

bahwa Parlemen Bangladesh menetapkan 25 Maret 

sebagai Hari Genosida, karena pada tanggal 25 Maret 

1971 Operation Searchlight dimulai. 

                                                           
12

 ibid 
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 George Harrison dan Ravi Shankar juga 

memulai sebuah fenomena yaitu Celebrity 

Humanitarianism  dimana dalam pembuatan Concert 

For Bangladesh George Harrison bukan untuk mencari 

keuntungan dari konser tersebut, namun dari itikad 

baiknya sebagai manusia membantu temannya Ravi 

Shankar yang pada saat itu negaranya tengah dilanda 

bencana, dan berkat kepopuleran dari George Harrison 

Concert For Bangladesh yang tadinya hanya dengan 

niatan skala kecil yang mentargetkan $25ribu US Dollar 

saja berubah menjadi $16juta US Dollar, dan juga 

mendapat publisitas yang sangat besar, dengan adanya 

fenomena konser amal dengan skala besar, artis dan 

musisi pun turut berpartisipasi dalam isu isu yang terjadi 

di dunia dengan menyelenggarakan konser amal.
13

 

 George Harrison, Bob Dylan dan beberapa 

aktor dan politisi dunia mendapatkan penghargaan dari 

kementrian luar negeri bangladesh terkait apa yang 

dilakukan mereka untuk membantu bangladesh 

merdeka, dalam kasus George Harrison, Bob Dylan dan 

Ravi Shankar, mereka telah mengorganisir sebuah 

konser yang dampaknya sangat besar bagi 

bangladesh,hal itu dikemukakan oleh juru bicara 

kemeterian luar negeri bangladesh Muna Tasneem.
14

 

 

 

                                                           
13

 Demaine, L.J., “Navigating Policy by the Stars: The Influence of 

Celebrity Entertainers on Federal Lawmaking”. Journal of Law & 

Politics, 25 (2), Hal  83. 
14

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/bangladesh/96203

24/Bangladesh-to-honour-Bob-Dylan-and-George-Harrison.html 

diakses pada 02 November 2017 
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B. Konsep Propaganda 

 

1. Peran George Harrison Dalam Concert For Bangladesh 

 

George Harrison  adalah seorang mantan anggota grup 

band The Beatles yang dikenal sebagai The Quiet 

Beatle, potensi menulis lagu George Harrison sangat 

dibatasi oleh The Beatles  maka dari itu George 

Harrison menciptakan albumnya sendiri, dan 

albumnya sangat dikenal oleh masyarakat dan masuk 

kedalam kategori album terbaik dimasanya. 

        Seiring berjalanya waktu George Harrison 

bertemu dengan banyak orang karena kepopulerannya 

sebagai anggota The Beatles, komposer  musik, 

produser, serta pencipta lagu yang ulung, dan pada 

juni 1966 George Harrison bertemu dengan Ravi 

Shankar seorang pemain sitar asal Bangladesh yang 

mempengaruhi influence musik George Harrison 

dalam beberapa album dan beberapa lagu ciptaan dari 

George Harrison, dalam beberapa kesempatan Ravi 

Shankar menceritakan keluh kesahnya tentang apa 

yang terjadi di negara dia berasal  yaitu  Bangladesh. 

       Pada tanggal 12 November 1970 terjadi 

sebuah bencana alam di Bangladesh yang disebut 

dengan Topan Bhola. Topan Bhola adalah angin topan 

tropis yang tebilang sangat berbahaya karena 

dampaknya yang sangat besar di daerah Pakistan dan 

Bangladesh, terhitung sebanyak 500.000 korban 

kehilangan nyawa pada bencana alam ini dampaknya 

pun masih berlanjut terutama di daerah Bangladesh 

yaitu ketika sungai Gangga meluap dan hampir 

membanjiri  seluruh  Bangladesh 
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  Bantuan pun sulit untuk disebarkan karena 

faktor geografis dari pakistan dan bangladesh yang 

terpisah juga terhabat akibat bencana alam yang terjadi  

maka wabah dan penyakit menyebar di pemukiman 

warga, rumah rumah warga pun hancur sehingga 

menuntut  warga  untuk  mengungsi. 

  Masalah pengungsian sangat memprihatinkan, 

masyarakat Bangladesh lebih memilih untuk 

mengungsi ke india karena perang masih berlanjut 

antara Pakistan dan Bangladesh tanpa menghiraukan 

bencana alam yang terjadi, tercatat pala bulan Juli 

1971 sebanyak 7,20 juta  penduduk  Pakistan  Timur  

bermigrasi  ke India . 
15

 

Pada 13 Juni 1971 terbitlah sebuah artikel oleh The 

Sunday Times di London dengan headline besar yang 

bertajuk “GENOCIDE” oleh Anthony Mascarenhas 

yang berisi tentang kejadian kejadian yang terjadi di 

Bangladesh pada saat itu. 
16

 

      Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Raghavan, Srinath. (2013). “1971 A Global History Of The Creation 
Of Bangladesh.” Harvard University Press. Hal 205. 
16

 Bangladesh war: The article that changed history” 
http://www.bbc.com/news/world-asia-16207201 diakses pada 01 
November 2017 
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Dalam  artikel  tersebut  banyak  mendeskripsikan 

kejadian kejadian mengerikan yang ada di Bangladesh 

pada 1971, artikel tersebut pun banyak menuai 

perhatian dari kalangan musisi salah satunya George 

Harrison, Ravi Shankar telah banyak menceritakan 

keluh keasah tentang rumahnya kepada George 

Harrison, karena didukung hal tersebut George 

Harrison menghubungi kolega musisi dan pelaku 

musik untung mencanangkan sebuah konser amal. 

  George Harrison memulai menghubungi 

kolega musisi dan pelaku musik selama hampir tiga 

bulan lamanya, namun karena melibatkan banyak 

sekali orang maka proyek ini terhambat dan baru 

benar benar mulai pada Juni 1971 6 minggu sebelum 

konser ini diselenggarakan. 

  Ravi Shankar pun telah mengadakan konser 

amal sendiri dengan skala kecil namun karena 

pertemanan dengan George Harrison yang erat maka 

George Harrison mengatakan jika Ravi Shankar inggin 

melibatkan George Harrison maka libatkan George 

Harrison lebih dalam, maka dari itu George Harrison 

menghubungi beberapa rekan musisi seperti Eric 

Clapton, Leon Russel, Ringgo Starr , dari nama nama 

tersebut George Harrison hampir mendapatkan semua 

artis yang ia inginkan untuk berpartisipasi dalam 

konser tersebut, dan dari nama nama artis tersebut 

George Harrison sangat menginginkan Bob Dylan 

sebagai artis yang tampil diacara tersebut karena pada 

saat itu Bob Dylan terkenal sebagai artis folk yang 

pandai sekali menyampaikan lagu berisi tentang 

kepedulian dan perang yang terjadi di dunia. 
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  Dalam pencarian venue dipilihlah Madison 

Square Garden sebagai tempat untuk melaksanakan 

konser, maka dari itu official Concert For Bangladesh 

menyewa Gedung Madison Square Garden pada 

tanggal 1 Agustus karena Madison Square Garden 

tidak ada yang menyewa pada tanggal tersebut. 

  Pada Juli 1971 George Harrison pergi ke Los 

Angeles tepatnya ke Record Plant West yaitu sebuah 

tempat recording lagu, untuk merekam lagu “Bangla 

Desh”  dan “Deep Blue” yang berisi tentang 

kepedulian George Harrison kepada Bangladesh yang 

pada saat itu tengah dalam keadaan genting kedalam 

format vinyl  7 inch yang  diproduseri  oleh  Phil 

Sector. 

  Kedua lagu tersebut dirilis kedalam 2-side 

vinyl  yang salah satunya adalah “Bangla Desh” 

memang ditujukan untuk memberi berita kepada 

semua orang bahwa terjadi sebuah genosida di 

Bangladesh, kepedulian George Harrison terhadap 

Bangladesh terlihat sekali sampai ia menciptakan 

sebuah lagu yang berjudul “Bangla Desh”, terlihat  

dalam  lirik  yang  dituangkan  dalam  lagu  tersebut. 

"Bangla Desh" 

 

My friend came to me, with sadness in his eyes 

He told me that he wanted help 

Before his country dies 

 

Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try 
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Now I'm asking all of you 

To help us save some lives 

 

Bangla Desh, Bangla Desh 

Where so many people are dying fast 

And it sure looks like a mess 

I've never seen such distress 

Now won't you lend your hand and understand 

Relieve the people of Bangla Desh 

 

Bangla Desh, Bangla Desh 

Such a great disaster - I don't understand 

But it sure looks like a mess 

I've never known such distress 

Now please don't turn away, I want to hear you say 

Relieve the people of Bangla Desh 

Relieve Bangla Desh 

 

Bangla Desh, Bangla Desh 

Now it may seem so far from where we all are 

It's something we can't neglect 
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It's something I can't neglect 

Now won't you give some bread to get the starving fed 

We've got to relieve Bangla Desh 

Relieve the people of Bangla Desh 

We've got to relieve Bangla Desh 

Relieve the people of Bangla Desh 

 

  Dalam lirik “My friend came to me with 

sadness in his eyes He told me that he wanted help 

Before his country dies” George Harrison merujuk 

kepada Ravi Shankar sebagai teman dan gurunya 

bermain sitar,karena Ravi Shankar benar benar datang 

kepadanya dan meminta bantuan George Harrison 

untuk menolong negaranya Bangladesh yang pada saat 

itu tengah dalam keadaan yang sangat genting. 

  Pada tanggal 27 Juli 1971 George Harrison 

dan Ravi Shankar menggelar konferensi pers yang 

betujuan untuk mempromosikan Concert For 

Bangladesh, dan mengutarakan tujuan dari 

diadakannya konser amal pertama untuk sebuah 

negara ini, dalam konferensi pers tersebut Ravi 

Shankar salah satu pencetus dari Concert For 

Bangladesh mengutarakan alasan mengapa mengajak 

George Harrison  kedalam kegiatan tersebut  

  “Well the idea was very spontaneus. Coming 

from the same culture with Bangladesh, I am 

concerned with the whole thing, And we wanted to do 
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as much as possible specially to help the displaced 

people”. 
17

 

  George Harrison belum pernah sama sekali 

menginjakan kaki di Bangladesh, namun hatinya 

terketuk ketika temannya Ravi Shankar kepadanya 

untuk meminta bantuan, yang semula Ravi Shankar 

hanya akan berencana mengadakan konser amal kecil 

tetapi ketika mengajak George Harrison bergabung 

maka berubahlah konsep acara tersebut menjadi skala 

yang lebih besar, dilihat dari venue diadakannya 

konser dan artis artis yang berpartisipasi dalam acara 

tersebut seperti Bob Dylan yang pada saat itu adalah 

seorang ikon musik folk besar di dunia dan Eric 

Clapton seorag musisi blues yang namanya sedang 

naik daun. 

 

2. Penyelenggaraan  Concert  For  Bangladesh 

 

   Tanggal 1 Agustus 1971 diadakan sebuah 

konser di Madison Square Garden yang bertajuk 

Concert For Bangladesh, konser itu terbagi kedalam 2 

sesi yaitu sesi sore dan malam, dikarenakan maraknya 

antusiasme dari para penonton sehingga tiket habis 

terjual dan terpaksa dibagi kedalam 2 sesi, penyebab 

banyaknya peminat penonton karena banyaknya artis 

artis besar seperti Bob Dylan, Ringgo Starr, Eric 

Clapton, dan Billy Preston, juga isu reuni dari The 

Beatles setelah sekian lama tidak menggelar panggung 

bersama  

                                                           
17

 Opulent7. (2008, 14 Januari) Press Conference for The Concert 

For Bangladesh (video file), diakses pada 01 November 2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=TwSuJAqQwiM  

https://www.youtube.com/watch?v=TwSuJAqQwiM
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  a.  Sesi Sore Concert For Bangladesh 

  Sesi sore dalam Concert For Bangladesh 

dibuka oleh George Harrison yang berlaku sebagai 

Master of Ceremony (MC), Ravi Shankar, Ali 

Akbar Khan, Alla Rakha, Kamala Chakravarty 

diperkenalkan oleh George Harrison, tujuan 

dibukanya Concert For Bangladesh oleh keempat 

musisi tersebut adalah perkenalan penonton 

terhadap musik dan kebudayaan india dan 

memberitahu  berita  yang  terjadi  di  Bangladesh. 

 Concert For Bangladesh dibuka oleh lagu Bangla 

Dhun lalu dilanjut oleh kolaborasi antara George 

Harrison, Ringo Starr,  Eric Clapton, Leon Russell, 

Billy Preston, Klaus Voorman, Jim Keltner dan 

yang lainnya. Kolaborasi mereka membawakan 

lagu lagu hits seperti Wah Wah, Something, dan 

Awaiting On You All.
18

  Lalu di susul oleh 

penampilan dari Billy Preston dengan 

membawakan hitsnya yaitu “That’s The Way God 

Planned It”, setelah itu mereka membawakan lagu 

milik Ringgo Starr yang berjudul “It Dont Come 

Easy”, setelah penampilan mereka George 

Harrison naik keatas panggung dan membawakan 

hitsnya seperti “Beware Of Darkness” dan lagu 

“Whule My Guitar Gently Weeps” pada lagu 

tersebut George Harrison berkolaborasi dengan 

Eric Clapton sahabatnya, lalu konser dilanjukan 

oleh Leon Russel membawakan lagu “Jumping 

Jack Flash” dan “Young Blood”, penampilan 

selanjutnya dilakukan oleh George Harrison 

berkolaborasi dengan Pete ham membawakan lagu 

“Here Comes The Sun”.
19

 Penampil selanjutnya 

adalah Bob Dylan seorang ikon musik folk amerika 

                                                           
18

 Live : The Concert For Bangladesh”, Diakses pada 01 November 

2017 
19

 Ibid 
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serikat ditemani oleh George Harrison, Leon 

Russel dan Ringgo Starr membawakan lagu-lagu 

andalan seperti “It Takes s Lot to Laugh, It Takes a 

Train To Cry”, “A Hard Rains A-Gonna Fall” dan 

lagu pamungkas “Blowing in The Wind”,  lalu sesi 

sore diakhiri oleh George Harrison membawakan 

lagu “My Swee Lord” dan lagu “Bangla Desh” 

ditujukan untuk pengungsi dan korban dari 

peristiwa di bangladesh yang menjadi tujuan utama 

tercipanya konser ini. 

  b.  Sesi Malam Concert Bangladesh   

 Dalam sesi malam ini rundown acara tidak banyak 

berubah hanya beberapa lagu dirubah saja, namun 

pada konser sesi malam kursi penonton lebih penuh 

karena sebanyak 200 penonton lebih menerobos 

masuk tanpa tiket, karena konsep acara yang 

matang serta tujuannya jelas dan mulia maka 

konser tidak berjalan ricuh dan tetap kondusif. 
20

 

 

  Dalam penyelenggaraan Concert For 

Bangladesh George Harrison juga menggunakan 

beberapa teknik dari Teori Propaganda sebagai alat 

untuk menyebarkan  isu terkait masalah kemanusiaan 

yang ada di Bangladesh, dengan menggunakan 

berbagai media baik radio, televisi, perilisan album, 

perilisan film, perilisan lagu serta sebuah konser amal 

berskala besar. 

 George Harrison menggunakan beberapa teknik 

Propaganda yaitu 

                                                           
20

 George Harrison, Bob Dylan, Eric Clapton: The Concert For 

Bangladesh,” diakses pada 01 November 2017. 

http://www.villagevoice.com/news/george-harrison-bob-dylan-eric-

clapton-the-concert-for-bangladesh-6674103 
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a. Glittering Generalities 

 Teknik ini menggunakan sanjungan atau 

pujian tehadap sesuatu yang berkonotasi positif, dalam 

penyelenggaraan Concert For Bangladesh, Ravi 

Shankar dan rekan membawakan lagu instrumental 

yang khusus diciptakan untuk kejadian di Bangladesh, 

pada saat sebelum Ravi Shankar dan rekan bermain 

alat musik mereka, George Harrison meminta 

penonton untuk tetap diam dan menghargai musik 

tradisional india yang mana musik itu adalah bentuk 

sebuah pujian terhadap tuhan agama hindu. 

 

b. Euphoria 

 Teknik ini menyebarkan kebahagiaan atau 

menyebarkan kesedihan yang sangat berlebihan, 

dalam penyelenggaran Concert For Bangladesh, 

George Harrison berhasil membawa penonton 

menikmati musik musik dari musisi yang tampil, 

apalagi ketika Bob Dylan naik panggung, karena pada 

saat itu Bob Dylan adalah sosok rockstar besar yang 

sedang naik daun karena lagu lagunya yang anti 

perang dan sangat tepat dengan keadaan pada masa 

itu, juga dengan isu bahwa The Beatles akan 

melakukan reuni namun gagal karena Paul McCartney 

dan John Lennon tidak bisa menghadiri kedua sesi 

konser tersebut, George Harrison menggunakan kedua 

momentum ini untuk menyebarkan bahwa terjadi 

sesuatu di Bangladesh, karena dipengaruhi oleh 

ketenaran dari Bob Dylan serta artis artis pendukung 

lainnya, kesenangan yang ditimbulkan dalam konser 

tersebut dapat memudahkan George Harrison dan 

kawan kawan untuk menyebarkan pesan terhadap 

peristiwa di Bangladesh. 
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c. Argumentum ad nauseam 

 Sebuah teknik yang menggunakan kata yang 

diulang ulang agar mudah diserap oleh pendengar, 

teknik ini digunakan didalam konser dan diluar 

konser, untuk di dalam konser George Harrison dan  

musisi lainnya beberapa kali menyebut “Bangladesh” 

baik dalam bridging sewaktu perpindahan lagu , juga 

digunakan dalam lirik lagu yang berjudul “Bangla 

Desh” yang diciptakan  langsung oleh George 

Harrison. 

 

 George Harrison berhasil memanfaatkan 

ketenaran dirinya dan teman teman musisi lain untuk 

membuat sebuah konser atau gerakan yang dapat 

membuka mata dunia, terkait dengan beberapa teori 

diatas dapat disimpulkan bahwa George Harrison 

adalah seorang musisi yang secara tidak langsung 

menjadi aktor Hubungan Internasional dengan alasan 

beliau berhasil membuka mata dunia terkait apa yang 

terjadi di bangladesh , George Harrison juga adalah 

seorang musisi besar dunia yang mempunyai pengaruh 

yang cukup besar dilihat dari pengaruhnya 

menyelenggarakan konser yang awalnya mentargetkan 

$25ribu US Dollar menjadi konser yang menghasilkan 

hampir $16juta US Dollar juga mengajak artis artis 

kenamaan dunia seperti Bob Dylan, Ringgo Starr, 

Billy Preston dan Eric Clapton untuk berpartisipasi 

dalam sebuah konser amal yang tidak berprofit sama 

sekali. 
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 Keberhsilan George Harrison mengorganisir 

Concert For Bangladesh juga membuat negara besar 

seperti Amerika Serikat dan Kanada turut ikut 

menyumbang untuk bangladesh, bantuan juga datang 

dari badan organisasi internasional seperti PBB yang 

menerima hasil dari Concert For Bangladesh dan 

dikirim langsung ke bangladesh, PBB juga 

bekerjasama dengan George Harrison membentuk 

sebuah badan amal yang sampai saat ini masih aktif 

dikelola oleh keluarga Harrison, yaitu The George 

Harrison Fund For UNICEF, sebuah badan yang 

berkonsetrasi terhadap masalah kemanusiaan di dunia, 

yang sampai saat ini masih aktif 
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