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Kegagalan dapat terjadi pada siapa saja, termasuk 
perusahaan teknologi. 

Menurut artikel di majalah TIME, kegagalan yang dialami 
Netscape, Napster, dan Blackberry dikarenakan mereka 
tidak dapat memenuhi keinginan target pasarnya 
sehingga para investor mengalami kerugian dan 
perusahaan mengalami kebangkrutan.
 



Namun, tidak semua 
perusahaan teknologi 

mengalami kegagalan. Hal 
ini dikarenakan mereka 

terus bertumbuh dan 
melakukan evaluasi  

terhadap fokus, nilai, dan 
budaya mereka agar tetap 

maju.

Maksudnya gimana, sih? 
Swipe dulu, yuk



#Fokus pada Masa Depan 
Perusahaan teknologi yang 
sukses harus dapat 
menciptakan cara baru untuk 
menyelesaikan masalah, 
mendorong produk agar lebih 
maju, dan dapat beradaptasi 
dengan perkembangan 
teknologi yang pesat serta 
kebutuhan pasar.

Kurangnya prediksi kebutuhan pasar di 
masa depan dan hanya puas pada 
kesuksesan saat ini dapat membuat 
perusahaan tersebut GAGAL



#Melawan Kutukan Pengetahuan

Kutukan pengetahuan adalah 
suatu bias kognitif di mana kita 

terlalu berkutat dengan 
pekerjaan kita sendiri. Hal ini 
menyebabkan kita tidak tahu 

apa yang sebenarnya 
dibingungkan oleh konsumen 

terhadap produk kita dan mudah 
kesal ketika mendapatkan 

keluhan dari konsumen. 

Selalu terbuka terhadap feedback yang 
diberikan konsumen dan atasi masalah dari 
sudut pandang pelanggan yang benar-benar 
menggunakan produk.

Solusi



#Gunakan Struktur Bisnis yang 
Berbeda

Seorang pemimpin yang 
hebat akan merubah struktur 
bisnisnya dengan  
memprioritaskan kesehatan 
dan kebahagiaan para 
karyawannya. Hal ini akan 
meningkatkan kinerja 
karyawan serta produktivitas 
perusahaan. 

Apabila perusahaan menghargai dan peduli 
kepada karyawannya maka karyawan akan 
bertambah loyal kepada perusahaan dan 
lebih giat bekerja.



#Memiliki Tempat Kerja yang Transparan
Dengan adanya tempat kerja 

yang transparan dapat 
membantu melawan  ketakutan 

dan kesalahan informasi yang 
mengganggu. Pertumbuhan 

dan perubahan teknologi yang 
cepat dapat menimbulkan rasa 
ketidakpastian pada karyawan 

dan konsumen.

Adanya feedback yang membangun dan 
komunikasi yang jelas mengenai tujuan serta 
nilai perusahaan dapat membuat karyawan dan 
konsumen loyal pada produk dan perusahaan 
kita.



#Jadikan Inklusivitas sebagai Prioritas
Pemimpin terbaik adalah 
pemimpin yang 
memperkerjakan karyawan 
dari berbagai latar belakang 
untuk dapat memecahkan 
masalah dan 
mengembangkan produk 
dari berbagai sudut pandang 
serta menghargai setiap 
kontribusi dari karyawannya.

Kita tidak bisa mengontrol kegagalan, namun kita 
bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Dengan 
adanya transparansi, kepercayaan, dan 
keterbukaan dapat menciptakan landasan 
keberhasilan bagi suatu perusahaan. 



“Missteps along the way 
don’t mean total failure, as 
long as you’re willing to 
learn from them and 
improve.”

-Kelsey Jones-
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