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BAB V 

 

KESIMPULAN 

 

   Penelitian dengan judul “Pengaruh George 

Harrison Terhadap Masalah Kemanusiaan di 

Bangladesh “ bertujuan untuk menggambarkan 

pengaruh dan dampak yang terjadi oleh konser yang 

bertajuk “The Concert For Bangladesh” pada tahun 

1971 dan bagaimana proses terjadinya konser itu 

dimulai, serta memaparkan bantuan apa saja yang 

terjadi pasca konser terjadi , dan bagaimana George 

Harrison melakukan Leverage Politic terhadap 

peristiwa yang terjadi di bangladesh pada tahun 1971 

   Bangladesh adalah negara pecahan dari 

Pakistan sangat kecil yang kurang mendapat perhatian 

karena banyak hal, karena faktor geografisnya yang 

diapit oleh negara berkonflik, serta perang perang lain 

dengan skala yang lebih masif terjadi pada tahun 70an. 

   Genosida yang terjadi di bangladesh kurang 

mendapat sorotan publik sampai pada saat sebuah 

artikel dari Anthony Mascarenhas menggambarkan hal 

hal yang terjadi di bangladesh seperti pemerkosaan 

terhadap 300.000 lebih wanita, dan pembunuhan 

mahasiswa yang sedang tertidur oleh tentara pakistan, 

Operasi Searchlight yag membunuh banyak sekali 

orang di banglades, serta krisis setelah Topan Bhola 

menyerang pakistan, dan bantuan dari negara negara 

lain sangat kurang dikarenakan faktor geografis dan 

konflik ini “tertimpa” konflik yang lebih besar seperti 

perang perang yang banyak terjadi pada era 70an. 
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   George Harrison seorang mantan anggota 

supergroupband The Beatles yang telah berhasil 

menjual puluhan ribu kopi album dan menghasilkan 

belasan album, mendengar berita tersebut dari kawan 

nya Ravi Shankar, pertemuan dengan Ravi Shankar 

lah yang mengubah citra George Harrison yang dulu 

terkenal seseorang yang tidak terlalu mengenal tuhan 

menjadi sosok yang religius karena awal mulanya 

terhipnotis oleh instrumen dari india yaitu sitar,  dan 

mendalami makna dari lagu lagu tersebut dan 

sampailah George Harrison dalam tahap memeluk 

agama barunya yaitu Hindu, yang mana merubah 

jalannya sebuah peristiwa yaitu Genosida di 

Bangladesh. 

   George Harrison dan Ravi Shankar 

mengorganisir sebuah konser yang bertajuk Concert 

for Bangladesh  yang awal rencananya hanya 

mentargetkan $25 ribu US Dollar menjadi $16 juta US 

Dollar seiring berjalanya waktu, George Harrison juga 

menciptakan sebuah lagu yang berjudul “Bangla 

Desh” yang mana dikhususukan untuk peristiwa di 

bangladesh, dan juga agar memudahkan George 

Harrison menyampaikan pesan bahwa suatu peristiwa 

telah terjadi di Bangladesh dan publik dunia luput 

tentang masalah itu. 

   Keberhasilan George Harrison mengorganisir 

konser yang melibatkan musisi besar seperti Bob 

Dylan, Ringgo Starr, Eric Clapton tidak lain karena 

pengaruhnya sebagai musisi yang diakui di dunia 

musik dengan pencapaiannya di The Beatles dan 

album solonya untuk melakukan konser non profit 

sangat berpengaruh terhadap jalannya peristiwa di 

bangladesh, George Harrison juga berhasil 

mengumpulkan sejumlah dana yang terhimpun melalui 

penjualan tiket konser, film, dan album Concert For 

Bangladesh yang semua keuntunganya disalurkan 
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langsung ke UNICEF untuk dikirm langsung ke 

Bangladesh. 

   George Harrison juga berhasil mengangkat isu 

Genosida di bangladesh yang asalnya hanya konflik 

yang luput menjadi sebuah konflik utama di publik 

dunia, hal ini dibuktikan oleh banyaknya negara 

negara besar yang turut ikut andil dalam membantu 

bangladesh untuk pulih setelah Concert For 

Bangladesh terjadi pada 1 Agustus 1971, bantuan juga 

datang dari organisasi internasional setelah konser itu 

diselenggarakan. 

   George Harrison juga memanfaatkan 

ketenarannya sebagai seorang musisi dan mantan The 

Beatles untuk menghimpun musisi musisi besar 

bermain di acara non profit, juga menyebarkan 

peristiwa yang terjadi di bangladesh dengan cara yang 

berbeda yaitu dengan teknik euphoria mengandalkan 

suasana kesenangan yang timbul pada saat konser 

berlangsung agar pesan yang disampaikan lebih bisa 

diterima oleh penonton yang masih awam terhadap 

masalah yang terjadi di bangladesh. 

 Concert For Bangladesh  yang di prakarsai 

oleh George Harrison dan Ravi Shankar juga 

menimbulkan sebuah fenomena baru yaitu Celebtrity 

Humanitarianism , efeknya adalah banyak artis dan 

musisi lain membuat konser amal yang berkonsep 

sama dengan Concert For Bangladesh  dengan 

tujuan membantu negara negara yang sedang dilanda 

musibah atau konflik, contohnya saja Live Aid, 

Tibetan Freedom Concert dan masih banyak lagi. 

 Meskipun tidak terjun langsung ke 

Bangladesh, George Harrison berhasil membuat 

publik dunia mengetahui bahwa bangladesh sedang 

dilanda bencana baik bencana alam dan konflik 
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perang, yang secara tidak langsung mempengaruhi 

sejarah kemerdekaan di bangladesh, hal ini 

dikemukakan oleh seorang pengacara Masood 

Sobhan yang mengatakan sangat memalukan apabila 

bangladesh tidak beterima kasih kepada George 

Harrison, Edward Kennedy dan Indhira Gandhi 

karena telah membantu bangladesh dalam 

penyelesaian konflik kemanusiaan nya. 

 George Harrison, Bob Dylan dan beberapa 

artis dan politisi mendapatka penghargaan dari 

masyarakat bangladesh terkait apa yang dilakukan 

mereka terhadap bangladesh yaitu membuat sebuah 

konser yang membuka mata dunia dan membantu 

bangladesh mencapai kemerdekaannya, penyerahan 

penghargaan dilakukan di Dhaka , Banladesh. 

 Meskipun George Harrison tidak secara 

langsung menjadi aktor Hubungan Internasional 

untuk bangladesh, namun upayanya menggelar 

Concert For Bangladesh membantu menyebarkan 

berita konflik yang terjadi di bangladesh menjadi 

sorotan publik dunia, semua bantuan dunia dan 

pengakuan dunia terhadap bangladesh secara tidak 

langsung disebabkan  oleh  George Harrison yang 

berhasil menyelenggarakan Concert For 

Bangladesh. 

 

 

 

 


