
Elon Musk: Saya Akan Mundur dari CEO
Twitter Setelah Temukan Pengganti

Elon Musk menjelaskan Selasa akan memundurkan diri sebagai CEO Twitter sesudah
mendapati substitusinya. Ini sebagai respon pertama kalinya atas jajak opini yang ia
luncurkan yang memperlihatkan jika pemakai Twitter ingin ia mundur.
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Musk sudah seutuhnya mempunyai Twitter semenjak 27 Oktober dan sudah berkali-kali
memacu pro-kontra sebagai CEO, mengeluarkan 1/2 dari staff-nya, masukkan kembali figur
sayap kanan ke basis itu, membatalkan wartawan, dan coba kenakan ongkos untuk service
yang awalnya gratis.

"Saya akan memundurkan diri sebagai CEO selekasnya sesudah saya mendapati seorang
yang cukup bodoh untuk terima tugas itu!" cuit Musk. Dia menjelaskan selanjutnya cuma
akan jalankan piranti lunak dan team server di Twitter.

Dalam hasil jajak opini yang di-publish pada Senin, 57 % pemilih atau 10 juta suara,
memberikan dukungan Musk mundur cuma beberapa minggu sesudah ia ambil pemilikan
perusahaan sebesar US$44 miliar.

Musk sudah memakai jajak opini Twitter untuk memutuskan lain di basis itu, terhitung
pengembalian akun bekas presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemakai yang lain
dibatalkan.

Awal minggu inilah memakai emoji tawa untuk mengolok-olok laporan jika ia mencari
seorang untuk menggantikan sebagai bos Twitter. Dia men-tweet jika "tidak ada yang
inginkan tugas yang betul-betul bisa membuat Twitter masih tetap hidup."

Riset sudah memperlihatkan jika harga saham perusahaan mobil listriknya Tesla sudah
melorot sepertiga semenjak pengambilalihan Twitter oleh Musk. Beberapa faksi bahkan juga
merekomendasikan dewan Tesla tekan Musk untuk stop dari peranan Twitter-nya.

"Pada akhirnya cara yang bagus ke yang betul untuk akhiri keadaan mimpi jelek yang
menyakitkan ini untuk investor Tesla," kata riset Wedbush Dan Ives pada Selasa.

Dalam dialog dengan pemakai sesudah mempublikasikan jajak opini terbaru, Musk
mengupdate peringatannya jika basis itu bisa ke arah kemunduran.

Pada Minggu, pemakai Twitter dikasih tahu jika mereka tidak dapat mempromokan content
dari situs sosial media yang lain.
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Tapi Musk nampaknya kembali arah beberapa saat selanjutnya, menulis jika peraturan itu
akan terbatas pada penundaan account cuma saat "arah khusus account itu ialah promo
kompetitor."

Larangan yang dicoba memacu tidak setujunya serta memusingkan salah satunya pendiri
Twitter Jack Dorsey, yang sudah memberikan dukungan pengambilalihan Musk.

Riset Ives menulis jika "advertiser sudah lari tinggalkan Twitter dan mempunyai potensi
kehilangan sekitaran US$ 4 miliar /tahun."

Tidak lama sesudah menggantikan basis, Musk umumkan akan kenakan ongkos US$ 8
/bulan untuk mengonfirmasi identitas pemegang account. Tetapi, ia harus membatalkan
gagasan "Twitter Blue" sesudah timbulnya account palsu yang malu-maluin.

Pada 4 November, sesudah Musk menjelaskan perusahaan tidak untung US$4 juta setiap
hari, Twitter menghentikan 1/2 dari 7.500 staff-nya.

Musk aktifkan kembali account Trump - walau bekas presiden AS itu memberikan indikasi ia
tidak tertarik dengan basis itu - dan menjelaskan Twitter tidak kembali berperan untuk
melawan disinformasi COVID-19.

Dalam sekian hari paling akhir, ia membatalkan account beberapa wartawan sesudah
mengeluh beberapa sudah mengeluarkan detil mengenai gerakan jet pribadinya, yang ia
claim bisa  mencelakakan keluarganya. Beberapa account yang dibatalkan sudah diaktifkan
kembali.

Pada Senin, ketua Parlemen Eropa, pembicara Roberta Metsola, mengirimi surat ke Musk
yang mengundangnya untuk bersaksi di muka tubuh legislatif, kata juru bicaranya. Parlemen
tidak berkekuatan untuk memaksakan Musk datang, dan responnya belumlah diketahui.

Nailya Asker-zade, pembawa acara tv pro-Putin yang mendapatkan ancaman dari Inggris
dan Kanada, jadi informasi khusus saat swafoto dengan Elon Musk

Polda Metro Jaya pastikan lacak gerombolan aktor pembegalan yang menjarah Vespa matik
reporter di flyover Sudirman.

Pengenalan bahasa sandi pemula yang cukup menyenangkan ini bisa dilaksanakan cuma
dalam kurun waktu 1/2 jam saja.

Toyota disampaikan ingin mengganti gagasan produksi mobil listrik pada tahun depannya
supaya bisa berkompetisi dengan Tesla dan BYD.

Survey yang dibikin oleh miliarder Elon Musk memperlihatkan beberapa pemakai Twitter
inginkan dianya mundur selaku bos sosial media dengan lambang burung biru itu.

Twitter di zaman pemilikan Elon Musk ini mengatakan akan ambil perlakuan pada pemakai
yang menyalahi ketetapan itu.

Gempa dengan kemampuan Magnitudo 5,3 mengguncangkan Lampung pada Senin siang,
19 Desember 2022, jam 12.50 WIB.



Elon musk lakukan sebuah survey yang diuploadnya lewat media sosialnya, dengan
menanyakan apa ia harus memundurkan diri sebagai Kepala Twitter.

Informasi Hebat 3 Dunia pada Ahad 18 Desember 2022 dimulai oleh pelatih tim nasional
Prancis pastikan kesehatan pemainnya menjelang final Piala Dunia 2022

Account Twitter yang dipeti-eskan oleh Elon Musk salah satunya wartawan dari New York
Times, CNN dan Washington Post.


