Indonesia Masuk Daftar

10 Negara Teraman di Dunia?
Hasil riset Amerika Gallup ini patut diragukan kebenarannya! Lha di Indonesia baru saja
terjadi ledakkan Gereja, penyerbuan markas Brimob, ... lalu terjadi warung yang
diobarak-abrik masa radikalis karena tetap buka dibulan Ramadhan orang jalankan puasa,
bagaimana bisa termasuk 10 negara teraman didunia??? Tidak nampak dan tidak
terdengar, atau hanya karena yang diledakkan, dirusak itu bukan daerah turis saja?
Tidak ada turis yang terganggu, ...?
Entah kesalahan riset Gallup dalam mengintai kejadian-kejadian didunia ini, atau
kebetulan jumlah 148 ribu responden itu kebetulan ketumu orang-orang yang asal-asalan
saja menjawab pertanyaan yg diajukan?
Namun apapun masalahnya, pihak aparat keamanan RI kudu bekerja lebih keras dan
cekatan mencekal dan menindak tegas kelompok RADIKALIS yg jelas sudah SIAP
bertindak melakukan KEKERASAN dengan berbagai bentuk/cara, ...
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Ilustrasi Jakarta (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Keamanan suatu negara turut menjadi pertimbangan bagi traveler untuk datang
berkunjung. Dalam satu laporan, Indonesia masuk daftar 10 negara teraman di dunia.
Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh perusahaan riset Amerika Gallup, dijabarkan daftar
dari 10 negara teraman di dunia tahun 2018. Dilihat detikTravel dari situsnya, Senin
(18/6/2018), Indonesia pun berhasil masuk dalam daftar tersebut.
Dijelaskan lebih lanjut, riset itu didapat oleh pihak Gallup dari 148 ribu responden orang
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dewasa yang tersebar di 142 negara berbeda pada tahun 2017 lalu.
BACA JUGA: Daftar Negara Teraman dari Terorisme, Indonesia Nomor Berapa?

Sejumlah pertanyaan terkait keamanan seperti lokasi kota tinggal, tigkat kepercayaan pada
polisi, hingga peristiwa penjambretan yang mungkin dialami selama 1 tahun ke belakang
masuk ke dalam bagian penilaian.
Hasilnya, Singapura pun menempati daftar teratas untuk urusan negara teraman dengan
skor 97. Disusul oleh Norwegia, Islandia dan Finlandia dengan perolehan skor 93 atau sama.
Indonesia berhasil masuk ke dalam peringkat ke-9 secara urutan dengan perolehan skor 89.
Tepat setelah Kanada dan sebelum Denmark.
Berikut adalah daftar lengkap 10 negara teraman di dunia tahun 2018 sesuai urutan:
1. Singapura / 93
2. Norwegia / 93
3. Islandia / 93
4. Finlandia / 93
5. Uzbekistan / 91
6. Hong Kong / 91
7. Swiss / 90
8. Kanada / 90
9. Indonesia / 89
10. Denmark / 88
Indonesia Peringkat 9 Negara Teraman di Dunia, cek video selengkapnya di sini:
(rdy/aff)
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