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BAB II 

GOLINHARRIS INDONESIA 

 

2.1 Profil Perusahaan 

GolinHarris merupakan sebuah perusahaan konsultasi komunikasi yang sudah ada 

sejak 1956. Al Golin, pendiri GolinHarris, pertama kali membuka kantornya di London 

setelah mendapatkan telepon dari seorang pengusaha hamburger bernama Ray Kroc 

dengan mereknya, McDonald, yang telah menjadi klien tetap dan terbesar bagi 

GolinHarris. Sebelumnya, GolinHarris bernama Cooper, Burns & Golin yang akhirnya 

berubah nama menjadi GolinHarris Communication pada 1981 untuk mengingat 

kontribusi dari Tom Harris pada jasa konsultasi ini. 

Setelah kinerja panjangnya, pada 1999, GolinHarris Communication diakuisisi oleh 

Inter Public Group of Companies dan berubah nama menjadi GolinHarris International. 

Perusahaan-perusahaan lain yang berdiri di bawah naungan IPG diantaranya adalah 

Weber Shandwick, Lowe, Initiative, FutureBrand, McCann Worldgroup, KRC Research, 

Jack Morton, DraftFCB, Octagon, dan Powell Tate. Di tahun itu, perusahaan komunikasi 

yang dinobatkan menjadi “Agency of the Year” pada 1966 oleh Inside PR ini telah 

memiliki berbagai cabang yang tersebar di Inggris dan Amerika. Pertumbuhan 

GolinHarris bertambah dengan ekspansinya ke Asia pada tahun 2000. Hongkong dan 

Tokyo merupakan dua kota yang menjadi sasaran pertama dan berkembang hingga ke 

China. 

GolinHarris kemudian merambah ke Indonesia dengan membuka kantor perwakilan 

di Jakarta pada tahun 2006 dengan Djohansyah Saleh sebagai pionirnya. Meskipun masih 

terbilang muda di Indonesia, GolinHarris telah menunjukkan eksistensi serta kompetisi 

yang positif. Perusahaan ini terbukti mampu bersaing dengan penyedia jasa konsultasi PR 

lainnya yang telah lebih dulu berdiri di Indonesia. Hal ini terlihat dari klien-klien yang 

ditangani oleh GolinHarris yang terbilang cukup besar dan memiliki kedudukan cukup 

signifikan baik di kancah nasional maupun internasional. Kehadiran GolinHarris di 

Indonesia juga telah diakui di industri public relations nasional, terbukti dari cukup 

banyaknya potential client yang menunjuk institusi ini dalam daftar pitching project bagi 

jasa konsultan PR mereka. 
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GolinHarris Indonesia memberikan jasa konseling untuk strategi komunikasi 

korporat, litigasi komunikasi, manajemen krisis, dan relasi pemerintah. Dengan memiliki 

konselor public relations dari berbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeda 

membuat GolinHarris Indonesia memiliki pemahaman dalam bidang public affairs, pasar 

modal, media, corporate affairs¸ dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Berbagai pengalaman ini telah menghasilkan jaringan yang luas dengan media, pemimpin 

opini, influencer, komunitas investor dan institusi pemerintah yang digunakan untuk 

membantu klien dalam merancang program komunikasi demi mencapai hasil bisnis 

optimal. 

Dalam perjalanannya sebagai konsultan PR di Indonesia, GolinHarris Indonesia telah 

mendapatkan penghargaan atas “Financial Campaign of the Year” dan “Certificate of 

Excellence” oleh PR Week untuk IPO Bank Mandiri dan kampanye manajemen isu untuk 

Bank Mandiri. Jasa yang ditawarkan oleh GolinHarris Indonesia antara lain: 

1. Strategic Counsel 

2. Media Relations & strategy 

3. Internal Communications 

4. Public Affairs & public advocacy 

5. Issue Management 

6. Crisis Management 

7. Stakeholder outreach 

8. Marketing communications 

9. Corporate communications 

10. Financial M&A communications 

11. Technology PR 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Dalam perjalanan aktivitas bisnisnya, GolinHarris hanya memiliki delapan lapisan 

kekuasaan. Lapisan ini cenderung fleksibel, bahkan dari lapisan terbawah masih cukup 

sering berinteraksi dan berkomunikasi pada level teratas. Pada realisasinya, head of 

operations dari GolinHarris yaitu Djohansyah Saleh juga mengepalai Weber Shandwick. 

Alasan penggunaan istilah  head of operations untuk level tertinggi adalah karena pada 

dasarnya GolinHarris berpusat di London sedangkan yang berlokasi di negara atau kota 
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lain statusnya adalah sebagai kantor cabang atau kantor perwakilan. Oleh karena itu di 

scope yang lebih besar masih ada jabatan tertinggi di atas head of operations GolinHarris 

Indonesia. 

Struktur ini sangatlah sederhana dan juga cukup efektif karena tiap level tidak 

memiliki batasan atau pun birokrasi tertentu untuk mencapai level di atasnya mengingat 

cepatnya ritme kerja di industri konsultasi. Bahkan posisi tempat duduk pun tidak dibatasi 

sekat atau cubical antara satu level dengan level lainnya kecuali head of operations yang 

memiliki satu ruangan khusus sendiri. Pembatas yang terjadi antara satu level dengan 

level lainnya dapat dilihat melalui job description dan juga prosedur tertulis yang 

membutuhkan legitimasi dan autorisasi level-level tertentu. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi GolinHarris  
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Berikut adalah job description dari setiap tingkatan level struktur organisasi: 

1. Head of Operations 

Head of Operations bertugas untuk mengatur kegiatan operasional 

perusahaan secara keseluruhan untuk memastikan jalannya bisnis, mulai dari 

mewawancarai dan merekrut manajer, memantau kinerja karyawan, dan 

penangan klien. Lebih jelasnya lagi, Head of Operations adalah seseorang 

yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan penanganan klien di 

GolinHarris Indonesia, memberikan penilaian dan memastikan serta menjaga 

agar perusahaan berjalan stabil dan menguntungkan.  

 

2. Office Manager 

Office manager bertugas untuk mengkoordinasikan keseluruhan operasional 

bagi GolinHarris Indonesia dan Weber Shandwick. Biasanya office manager 

mengatur perihal terkait jadwal supir, supply ATK, juga operasional lain 

seperti klaim keuangan. Semua pihak harus berkoordinasi dengan office 

manager terkait operasional kantor di luar kepentingan terkait klien.  

 

3. Executive Director 

Executive director bertugas untuk merumuskan kebijakan, memeriksa seluruh 

kegiatan yang sedang dan akan berjalan, serta membantu penanganan klien 

yang dirasa perlu. Executive Director juga memberikan saran dalam kegiatan 

operasional, teknologi informasi, dan juga pemasaran.  

 

4. Account Director 

Account Director bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh penanganan 

klien yang dilakukan oleh Senior Account Manager, Account Manager, 

Senior Associates, dan Associates. Selain itu, Account Director bertugas 

dalam merancang perencanaan strategis dan konsultasi program komunikasi 

kepada klien, mengelola agar akun klien tetap pada anggaran, mempimpin 

tim yang menangani seorang klien, serta melakukan pengawasan terhadap 

para karyawan yang berada dibawahnya. 
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5. Senior Account Manager 

Senior Account Manager bertugas dalam memberikan konsultasi kepada 

klien, bersama dengan Account Director merancang perencanaan strategis 

untuk para klien, dan juga merencanakan pelatihan yang dibutuhkan. Senior 

Account Manager juga bertanggung jawab dalam mengatur arus kerja serta 

informasi kepada anggota tim, membimbing mereka serta mengawasi 

performa mereka. Selain itu, Senior Account Manager membantu klien dalam 

mengimplementasikan dan menginterpretasikan program komunikasi yang 

telah tersusun.  

 

6. Account manager 

Account Manager bertugas untuk mengelola beberapa aspek bisnis 

perusahaan sebagai tambahan dari tanggung jawab klien, membantu 

menyusun strategi komunikasi dan konsultasi kepada klien, dan juga 

membimbing tim yang ada dibawahnya agar program atau kegiatan yang 

dilakukan bersama klien yang ditangani berjalan lancar.  

 

7. Senior Associate 

Senior Associate bertugas dalam membuat, mengirimkan, dan bertanggung 

jawab atas daily media monitoring serta monthly report untuk beberapa klien 

yang ditanganinya dengan bantuan para internee. Senior Associate juga 

bertugas untuk membuat materi komunikasi yang dibutuhkan oleh para klien, 

menjalankan kegiatan media relations, serta event management. Senior 

Associate bertugas juga untuk menyediakan materi yang berhubungan dengan 

media, mengelola publikasi klien dan materi sumber daya, dan memastikan 

hal-hal mendasar yang dibutuhkan oleh klien. 

 

8. Associate 

Tugas dari Associate kurang lebih sama dengan tugas yang di bebankan 

kepada Senior Associate. Namun, yang membedakan adalah volume dan 

tanggung jawab dari pekerjaan yang lebih sedikit. Selain itu, Associate juga 

memiliki tugas untuk mendukung dan membantu aktivitas media relations 
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dan event management yang dilakukan oleh Senior Associate. Associate juga 

merupakan yang paling sering berinteraksi dengan penulis. 
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