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SEORANG ibu ingin membuat rekor du-
nia dengan memberi nama yang sangat Panjang 
untuk putrinya. Tidak tanggung-tanggung, 
nama putrinya diberi sepanjang 1.019 huruf. 
Akibatnya, akta kelahiran anaknya panjangnya 
mencapai 60 cm.

Nama yang diberikan putrinya, yang di-
panggil Jamie, tidak hanya panjang, tetapi juga 
hampir mustahil untuk diucapkan. Sandra, sang 
ibu mengatakan bahwa dia hanya ingin mem-
ecahkan rekor dunia Guiness dan memastikan 
putrinya memiliki nama yang unik.

“Saya harus melakukan sesuatu untuk 
memecahkan rekor Guinness Book. Saya harus 
memastikan bahwa namanya akan unik. Saya 
tidak ingin namanya seperti orang lain,” kata 
Sandra saat tampil di acara Oprah Winfrey 
Show pada 1997.

Staf  acara tersebut harus membuat grafi s 
khusus untuk menunjukkan nama Jamie di 
layar. Namun, yang membuat para penonton, 

ASALTAU!

Perempuan Ini Miliki Nama Terpanjang
di Dunia, Namanya Terdiri dari 1.019 Huruf

                                
            Bersambung ke hal   11

                          
      Bersambung ke hal   11

Presiden Jokowi menegaskan, pemberian 
vaksin booster saat ini diprioritaskan untuk 
tenaga kesehatan, lansia dan kelompok 
rentan lainnya. Setelah itu baru menyasar 
masyarakat umum.

prokes merupakan kunci atasi 
pandemi,” jelasnya.

Vaksinasi booster diberikan 
kepada kabupaten/kota yang capa-
ian vaksinasinya telah memenuhi 
kriteria 70 persen dosis pertama 
dan 60 persen dosis kedua. Adapun 
jenis vaksin yang digunakan merk 
Corona Vac (Sinovac), AstraZen-
eca, Moderna, Pfi zer, dan Zifi vak.

masyarakat berusia 18 tahun ke 
atas yang telah mendapatkan 
vaksin dosis kedua dengan jangka 
waktu lebih dari enam bulan.

Pelaksanaanya dimulai Rabu 
(12/1).  Ia pun mengingatkan ma-
syarakat tetap berdisiplin menjaga 
prokes meski sudah divaksin.

“Meski sudah divaksin saya 
ingatkan masyarakat disiplin 
prokes menjaga jarak cuci tan-
gan karena vaksinasi dan disiplin 

ini diambil karena keselamatan 
rakyat adalah hal utama.

“Saya tegaskan keselamatan 
rakyat adalah yang utama,” ujarnya 
saat jumpa pers, Selasa (11/1).

Jokowi menuturkan, pembe-
rian vaksin booster saat ini dipri-
oritaskan untuk tenaga kesehatan, 
lansia dan kelompok rentan lain-
nya. Setelah itu program ini baru 
menyasar ke masyarakat umum. 
Vaksin booster diberikan kepada 

JAKARTA (IM) - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) mengung-
kap alasannya akhirnya memu-

tuskan pemberian vaksin booster 
gratis untuk seluruh lapisan ma-
syarakat. Menurutnya, kebijakan 

Jokowi Gratiskan Vaksin Booster:
Keselamatan Rakyat yang Utama

IDN/ANTARA

Waspada Investasi Bodong Berkedok
Arisan Online, Sudah Banyak Korban
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tahun yang dijatuhkan kepada 
mereka. Seperti diketahui bahwa 
Nia dan suaminya telah menjalani 
rehabilitasi sejak 11 juli 2021

Ketua Majelis Hakim Mu-

hammad Damis mengatakan ked-
uanya bukanlah pecandu maupun 
korban penyalahgunaan narkoba, 

JAKARTA (IM) –  Majelis 
hakim menyatakan masa reha-
bilitasi yang telah dijalani artis Nia 
Ramadhani dan suaminya, Ardi 
Bakrie, tak mengurangi vonis 1 

Hakim: Masa Rehabilitasi Nia Ramadhani
Tak Kurangi Hukuman 1 Tahun Penjara

ANNAPOLIS (IM) - Seorang pasien 
rumah sakit di Negara Bagian Maryland, 
Amerika Serikat (AS) dilaporkan dalam kondisi 
stabil hanya beberapa hari setelah ia menerima 
transplantasi jantung babi eksperimental. 
Transplantasi tersebut dilakukan sebagai upaya 
terakhir untuk merawat kondisi pria itu.

David Bennett, (57 tahun), menyetujui trans-
plantasi eksperimental setelah menyadari bahwa 
itu adalah upaya terakhirnya untuk bertahan dari 
penyakit jantung terminal karena ketidakmam-
puannya untuk menerima jantung manusia.

 “Itu antara mati atau melakukan transplan-
tasi ini. Saya ingin hidup. Saya tahu ini adalah 
tembakan dalam kegelapan, tetapi ini adalah 
pilihan terakhir saya, ”kata Bennett sebelum 
operasi berlangsung sebagaimana dilansir RT.

Sementara percobaan tampaknya telah 
berhasil, dengan Bennett bernapas sendiri 

Pertama Kalinya, Pasien di AS Pulih
Setelah Terima Cangkok Jantung Babi
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melahirkan.
Kepala Kejaksaan Tinggi 

Jawa Barat, Asep N Mulyana, 
menjelaskan, tuntutan hukuman 
mati bagi terdakwa asusila Herry 

Wirawan menjadi peringatan bagi 
pelaku asusila lain.

“Tuntutan hukuman mati 

BANDUNG (IM) - Jaksa 
menuntut Herry Wirawan huku-
man mati atas perbuatan bejatnya 
mencabuli dan melecehkan bela-
san santriwati hingga hamil dan 

Jaksa: Hukuman Mati dan Kebiri terhadap
Herry Wirawan Peringatan bagi yang Lain

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Menyayangi diri sendiri adalah wujud 
balas budi pada orang tua, bersum-

bangsih adalah wujud dari rasa 
syukur.

(Mas   ter Cheng Y en)

RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR 2021-2022RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR 2021-2022
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rahmad Gobel, Lodewijk F Paulus, Sufmi Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rahmad Gobel, Lodewijk F Paulus, Sufmi 
Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar berdiri saat akan memimpin Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar berdiri saat akan memimpin Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan 
III Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1). Dalam rapat tersebut pada pidatonya Puan III Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1). Dalam rapat tersebut pada pidatonya Puan 
Maharani mengatakan DPR berkomitmen untuk segera menyelesaikan RUU TPKS, serta pelantikan antarwaktu Maharani mengatakan DPR berkomitmen untuk segera menyelesaikan RUU TPKS, serta pelantikan antarwaktu 
anggota DPR dan Anggota MPR sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.anggota DPR dan Anggota MPR sisa masa jabatan Tahun 2019-2024.

JAKARTA (IM) - Praktik 
penipuan yang mengatasnamakan 
investasi, atau biasa dikenal den-
gan investasi bodong,  semakin 
beragam.  Investasi bodong 
dengan modus arisan online be-
lakangan banyak ini sudah banyak 
memakan korban.

Layaknya praktik investa-
si bodong lain, arisan online 
mengiming-imingi pesertanya 
keuntungan tinggi dengan jangka 
waktu yang singkat tanpa perlu 
melakukan apa-apa. Akibat prak-
tik ilegal ini, sudah banyak korban 
yang merugi, mulai dari uang pu-
luhan juta hingga miliaran rupiah.

Ketua  Satg as  Waspada 
Investasi (SWI) Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Tongam Tobing 

Kunjungan Silaturahmi
Danjen Kopassus Mayjen TNI Teguh Muji 

Ang kasa bersama Wakil Danjen Kopassus Brigjen 
TNI Deddy Suryadi, melakukan kunjungan silatu-
rah mi ke Wantimpres Dato Sri Prof  DR Tahir, MBA, 
di Kantor Mayapada Group, Jakarta, Selasa (11/1).

Dalam kesempatan tersebut,  Dato Sri Prof  DR 
Tahir, MBA, didampingi oleh Chairman Mayapada 
Hospital Jonathan Tahir, Chairman International Media 
Dato Ted Sioeng, Hendra Mulyono dan Buyung.

Danjen Kopassus Mayjen Teguh Muji Angkasa 
mengapresiasi Dato Sri Tahir membangun Small 
Hospital dengan peralatan medis yang lengkap 
dan kerja sama dengan Kodam III Siliwangi saat 
program rehabilitasi Sungai Citarum, dengan dana 
sebesar Rp20 Miliar.

Danjen Kopassus Mayjen Teguh Muji Angkasa 
saat bertugas di Kodam sudah mengetahui Dato 
Sri Tahir, banyak bekerja sama dengan Kodam – 
Kodam TNI. 

Sejak tahun 70-an, Dato Sri Tahir sudah men-
jalin hubungan baik dengan RPKAD yang se karang 
bernama Kopassus dan sangat dekat de ngan man-
tan-mantan Danjen Kopassus. 

Dato Sri Tahir, MBA berharap terjalin kerja 
sama lebih erat dengan Kopassus untuk mencip-
takan kondisi keamanan lebih baik agar pengusaha 
aman dalam berusaha di Indonesia. 

Dalam acara tersebut terjalin kesepakatan an tara 
Tahir Foundation dan Kopasus lebih luas.  bam

menjelaskan, tujuan utama dari 
arisan adalah ajang berkumpul 
suatu komunitas dengan men-
gumpulkan uang peserta untuk 
diundi, dan dibagikan ke salah satu 
peserta secara bergilir pada suatu 
periode tertentu

Tobing menegaskan, tidak 
ada investasi atau praktik men-
cari keuntungan dari suatu arisan. 
“Arisan bukanlah investasi, jika 
ada kegiatan investasi sudah pasti 
hanyalah investasi ilegal,” kata 
Tongam kepada wartawan, Selasa 
(11/1).

Agar masyarakat terhindar 
dari kerugian, Tongam mengin-
gatkan kepada masyarakat untuk 

Wantimpres Dato Sri Prof DR Tahir, MBA (kedua kanan), Jonathan Tahir (kanan), Wantimpres Dato Sri Prof DR Tahir, MBA (kedua kanan), Jonathan Tahir (kanan), 
Chairman International MediaChairman International Media Dato Ted Sioeng (ketiga kiri), Hendra Mulyono dan  Dato Ted Sioeng (ketiga kiri), Hendra Mulyono dan 
Buyung berfoto bersama Danjen Kopassus Mayjen Teguh Muji Angkasa (ketiga Buyung berfoto bersama Danjen Kopassus Mayjen Teguh Muji Angkasa (ketiga 
kanan) dan Wakil Danjen Kopassus Brigjen TNI Deddy Suryadi (keempat kiri) kanan) dan Wakil Danjen Kopassus Brigjen TNI Deddy Suryadi (keempat kiri) 
dalam kunjungan silaturahmi.dalam kunjungan silaturahmi.
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