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Berawal dari pengalaman Harald Port yang melakukan  perjalanan 
dari Zurich menuju ke Australia dengan menumpang  sebuah 
maskapai penerbangan. Dalam perjalanannya, tidak  ada rute 
penerbangan langsung menuju Australia. Jadi beliau  harus transit di 
Dubai terlebih dahulu.

Sesampainya di Dubai, ternyata penerbangan lanjutan  dibatalkan 
oleh pihak maskapai, padahal ada 400 orang  penumpang di dalam 
pesawat yang semuanya berencana ke  Australia.



Setelah pembatalan penerbangan disampaikan, ternyata pihak  
maskapai telah menjadwal ulang semua tiket penumpang ke  
penerbangan berikutnya. Tidak hanya itu, pihak maskapai juga  
menawarkan untuk membantu para penumpang apabila ingin  
melakukan pemesanan ulang di maskapai yang berbeda. Yang  lebih 
mengejutkannya lagi, pihak maskapai sudah menyiapkan  hotel untuk 
para penumpang serta antar jemput dari bandara  ke hotel karena 
adanya pembatalan penerbangan tersebut.

Harald yang pada awalnya kesal terhadap maskapai ini menjadi 
terkejut. Dapat dikatakan ini merupakan pelayanan yang sangat langka 
terjadi. Dari situ Harald berpikir, apabila suatu hari nanti ia 
berpergian, ia akan memakai maskapai itu lagi.



Dari pengalaman seorang Harald Port kita dapat merasakan dampak  
dari perusahaan yang memprioritaskan budaya baik. Hal ini  
ditunjukkan dengan sikap atau perilaku pihak maskapai yang benar-  
benar baik dan profesional terhadap customernya. Sehingga  
membuat customer tidak merasa rugi akibat pembatalan  
penerbangan. Peristiwa ini juga membuat customer berpikir mungkin  
tetap akan menggunakan maskapai ini di waktu yang akan datang.

Di titik ini kita belajar bahwa perilaku atau budaya perusahaan  
berhubungan dengan pilihan customer dan ini mempengaruhi  
kesuksesan perusahaan di masa mendatang.



Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Heskett  
mengenai hubungan budaya perusahaan terhadap harga  saham. 
Hasilnya, perusahaan yang memprioritaskan budaya  berkinerja 
tinggi menunjukkan perkembangan yang  signifikan dalam 
kenaikan harga saham dibandingkan yang  tidak memperhatikan 
budaya itu.

Budaya berkinerja tinggi memiliki dampak yang sangat  
besar pada nilai perusahaan.

Sekarang para pemimpin harus  
tahu bahwa budaya perusahaan  
adalah hal yang penting dan  
merupakan prioritas untuk  
keberhasilan perusahaan. Hal 
ini  juga bisa diterapkan di 
organisasi.



Ada 3  hal nih yang harus perhatikan:

1. Melakukan strategi spesifik disertai perilaku dan budaya yang ideal  
dengan rasa tanggung jawab.

2. Membangun jaringan yang luas dengan menerapkan budaya  
perilaku dalam operasional sehari-hari untuk membantu  
mengembangkan perusahaan atau organisasi.

3. Melestarikan budaya berkinerja tinggi, karena budaya perusahaan  
memiliki dimensi yang bekerja pada semua aspek. Dengan begitu,  
perilaku baik atau buruk akan selalu berdampak bagi kelangsungan  
perusahaan atau organisasi.

Lalu bagaimana kalau  sekarang 
kita ikut  menerapkan budaya ini  

pada sebuah  organisasi?



Nah, sekarang udah tahu kan rahasianya kalau  
mengelola budaya berkinerja tinggi seperti aset akan  

berdampak besar terhadap kesuksesan di masa  
mendatang. So, yuk sekarang kita mulai  

mengembangkan budaya ini dimulai dari diri sendiri!



• Corporate Culture – Leader’s Secret Asset | Harald Port | 
TEDxLugano

• https://www.youtube.com/watch?v=Ze3VospNcsI

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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