
Styrelsen har Ordet 

Efter en vacker sommar med temperaturer 
upp emot de man har i Indonesien, ser vi nu 
fram mot en mörkare årstid, men med ett 
flertal SIS aktiviteter.  

Årets Picknic sköts fram till den 4 septem-
ber och hölls i Humlegården. Den 18 sep-
tember hölls ett välbesökt seminarium för 
nyanlända studenter under mottot 
”Welcome to Sweden”. Vi informerade om 
förhållanden i Sverige och det gavs tillfälle 
till att lära känna andra studenter och oss i 
SIS.  

I skrivandets stund har vi precis avslutat 
årets Pasar Malam. En tradition i vår före-
ning som växer med fler besökare, fler akti-
viteter och med enormt engagerade med-
lemmar som ser till att allt fungerar. Styrel-
sen tackar er alla inklusive våra partners för 
de framgångar vi uppnår. 

I höst ser vi fram emot en Reunion, kurs i 
indonesiska och de julaktiviteter som plane-
ras. Mer information kommer via Facebook 
och hemsidan.  
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Det krävdes inga "Pokemonangivelser" för att finna vägen till årets Pasar Malam. Det var bara att 
följa de rödvita banderollerna från T-banan till Skytteholmskolan i Solna.  

Pasar Malam 2016 bjöd på sång och dans från östra Indonesien. Men även en del överrask-
ningar, så som modevisning och de svenska och indonesiska nationalsångerna framförda av en 
äkta anklungorkester. Men den största överraskningen var nog när vi fick höra vår 
ambassadör Bagas Harpsoro förvandlas från "ett sändebud av högsta rang" till en 
äkta "Rock´n roller" och leda övergångarna i musiken med sina excellenta gitarrso-
lon. Att maten ”var tillräckligt god för att bota hemlängtan" kunde man läsa på PPI:s 
(Indonesiska Student Föreningens) hemsida. 

Bild: Tahir Pakuwibowo , Hans & Nina Hansson 

Pasar Malam  2016 :  Indonesiens Östra Pärlor 
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I år fick vi se 6 indonesiska lag delta i Gothia 
Cup, nämligen Liga TopSkor 13 år, ASFIA 
GNFA  14 år, LKG SKF Indonesia 15 år, 
ASIFA GNFA 15 år, ASIOP Apacinti 15 år 
och Garuda Keadilan FC 16 år.  
 
Liga TopSkors 13 åringar tog silver och ASIOP 
Apacintis 15 åringar tog hem guldet. Vi fick 
också se ASIOP Apacantis förgrundsfigur Egy 
Maulana göra 26 mål på tio matcher. Och ni 
kan förstå vem som hade läktarstödet när deras 
supportrar började sjunga Indonesia Olé Olé Olé. 
 
ASIOP Apacintis 15 åringar besegrade svenska 
IF Elfsborg med 3-1 i finalen. Det var målmed-
vetenheten och "varierad indonesisk tak-
tik" (tillämpad för första gången i Gothia Cup) 
som avgjorde. Årets succé ledde till att engelska 
Charlton Athletic erbjöd Rendy Juliansyah och 
Erza Bristha Bathara Siahaan från Liga TopS-
kors 13 åringar chansen att provspela i England. 
Innan spelarna åkte hem fick Sahabat intervjua 
tre av dem om deras upplevelser under Gothia 
Cup.  
 
Charalambos Elias Elliot Agung David  
Elias som han kallas, är 15 år, anfallare och 
spelar för Villa 2000 hemma i Indonesien. Elias 
gillar fotboll och han tycker att varje match är 
en ny utmaning både för laget och spelaren. Att 

göra mål är en 
stor framgång 
och än underba-
rare känns det att 
göra mål på ett 
bra lag, säger 
Elias. 
 
"Det enda jag 
visste om Sverige 
var att klimatet 
är kallt och att 
Sverige är Zlatan 

Ibrahimovics hemland". "Människor här är så 
hjälpsamma och efter en vecka i Göteborg har 
jag fått uppleva den svenska sommaren. Den är 
kall och jag kan inte föreställa mig hur det är på 
vintern" säger Elias. 
 
Elias beskriver Gothia Cup som ett "World 
Cup" för ungdomar, för här möter man många 
olika lag från olika länder med olika spelstilar. 
Därför kände han sig både glad och förvän-
tansfull när han fick representera Indonesien 

och LKG - SKF Indonesia i Gothia Cup.  
 
Elias blev förvånad, men han grät inte trots sin 
stora besvikelse när laget föll ur i "Play-off". 
Han trodde att dem skulle klara det, för laget 
hade under lång tid kämpat och tränat för att 
vinna. Men får han en chans till, ja då kommer 
han tillbaka till Gothia Cup. På frågan om vem 
som är världens bästa fotbollsspelare säger 
Elias så här: "Det finns inget svar, det finns 
många stora spelare, varje spelare har sin stor-
het, det går t.ex. inte att jämföra Pelé och 
Messi. 
 
Althaf Indie Alrizky 
Althaf är 13 år och anfallare på högerkanten i 
sitt hemmalag Remaja Masa Depan i Jakarta, 
hans favoritspelare är Messi. Althaf har spelat 
fotboll sedan han var liten och drömmer om 
att en dag få spela i landslaget. Han vill göra 

sina föräldrar 
g l a d a  o c h 
stolta över 
honom genom 
att vara duktig 
på planen. Och 
ännu stoltare 
när han repre-
senterar Indo-
nesien internat-
ionellt. Således 
var han jätte-
glad när han 
blev uttagen att 
spela för Liga 

TopSkor i Gothia Cup. ”Under Gothia Cup får 
man se hur spelare från andra länder spelar och 
man kan lära sig mer genom att observera 
deras taktik”, säger Althaf.  
 
Det enda han kände till om Sverige var att det 
är Zlatan Ibrahimovics hemland. Han tycker 
om Sverige eftersom folket är eleganta, vänliga 
och disciplinerade, här finns så många fina 
byggnader och inte så mycket motorcyklar på 
gatan. 
 
Althaf var enda spelare från Indonesien som 
fick rött kort. Domaren ansåg att det var pas-
sivt spel när han höll i bollen för andra gången 
efter att domaren blåst. Althaf grät när han 
lämnade planen, för nu kunde han inte fort-
sätta att göra mål för Indonesien och sina för-
äldrar. Plötsligt blev han rädd, hur skulle han 
berätta detta för föräldrarna, han ville ju inte 
göra dem ledsna. Som tur var tröstade coachen 
honom och ringde till dem och berättade, sen 
behövde han inte vara rädd längre. 
 
Riktigt ledsen blev han när Liga TopSkor för-
lorade finalen i sista minuten mot CA Inter-
cups från Mexico. ”Men kloka barn ska inte 
vara ledsna för evigt, man måste inse att man 
är ung och fortfarande har möjligheter”, avslu-
tade Althaf. 

Egy Maulana Vikri 
Egy är 16 år, 
född i Medan på 
norra Sumatra, 
anfallare i hem-
maklubben Dik-
lat Ragunan i 
Jakarta och an-
fallare i U-16 
landslaget. Hans 
favoritspelare är 
Messi, men han 
gillar även Ro-
naldos spelstil. 
Egy anser att 
Zlatan Ibrahimo-

vic är kaxig och att han själv som anfallare inte 
har mycket att lära från Zlatans sätt att spela 
fotboll. Zlatan är ju mycket längre än han själv. 
Han gillar lagandan, kontakten med fansen och 
kändisskapet som fotbollen erbjuder. Det var 
andra gången han blev uttagen att spela i Got-
hia Cup, denna gången för Asiop Apacinti och 
första gången för SKF Indonesia. 
 
"Gothia Cup är viktigt eftersom man får lära sig 
hur européerna spelar och kan utnyttja den 
kunskapen för att t.o.m. slå ut ett svenskt lag i 
finalen. Taktiken gick ut på att motståndarna 
skulle underskatta oss, vi skulle spela vårt eget 
spel, vara tysta, slå tillbaka, jobba hårt och vinna 
våra matcher", förklarade Egy. 
 
Han gjorde 26 mål under Gothia Cup och blev 
turneringen värdefullaste spelare i 15 årsgrupp-
en. Varje gång han "nätade" tänkte han på sina 
föräldrar och drömde om att få spela i Europa 
och favoritlaget "Barca". Men han anser att 
utan laget och medspelarna är han ingenting 
och föredrar att hålla en låg profil. "En eventu-
ell belöning kommer förr eller senare om jag  
förtjänar  den", tillägger Egy klokt. 
 
Som många av de andra pojkarna visste han 
inte mycket om Sverige innan han kom hit, 
förutom att det är Zlatan Ibrahimovics, Henrik 
Larssons och Fredrik Ljungbergs hemland. 
Trots att Jakarta har fler skyskrapor gillar han 
Sverige för ordningen skull och att det inte 
finns så många bilar och motorcyklar här. Egy 
älskar köttbullar, korv, pommes frites och de 
söta svenska tjejerna avslutar han med ett stort 
leende.             
Text & bild : Hans Hansson 

Gothia Cup 2016 blev dramatiskt men framgångsrikt för de indonesiska fotbollslagen. Två av dem satt fast, 52 timmar under 
statskuppen i Turkiet, en spelare bröt nyckelbenet, en fick en lindrig hjärnskakning och en tredje spelare fick rött kort. Men 
viljan och beslutsamheten att bli mästare resulterade till sist i att vi fick se dem ta hem ett guld och ett silver. 

Vinnare Gothia Cup 2016 - ASIOP Apacinti  
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För att hedra Indonesiens 71:e självständighetsdag arrangerade Indonesiska Föreningen och PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) i Gö-
teborg en basar tillsammans. På programmet stod försäljning av mat och konsthantverk, underhållning, lotterier och godis till alla 
barnen. 

Indonesiska Kulturföreningen i Göteborg firade Indonesiens nationaldag med picknick på Plikta i Slottsgården. Och visst lekte man 
olika lekar bl.a. dragkamp, säckkapplöpning, balansera ägg på sked och trycka sönder ballonger. 

     SIS 

PICKNICK Humlegården den 4 september 
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Betalt 

Returadress: Vallatorpsvägen   82, 187 52 TÄBY  

 
Bli medlem i SIS nu! 

Årsavgiften för familj 250 kr/år, för person 150 kr/år, studerande 100 kr/år 
Postgiro 4339734-8 

 

 umatra är en 
enormt stor grön 
ö full av platser 

att utforska och äventyr 
att uppleva. Här lig-

ger Bukit Lawang 
en liten by 90 kilo-
meter nordväst 

om staden Me-
dan. Byn ligger i 
utkanten av 
Gunung Leuser 

National Park, en 
tropisk regnskog,                      

   upptagen på UNES -  
      CO:s världsarvslista.  

 
Floden Bohorok rinner genom 

området och här ligger Bohorok Or-
angutan Rehabilitation Centre. Här har 
man tagit hand om illegalt infångade oran-
gutanger för att senare återföra dem till 
skogen, men Bohorok Orangutan Rehabili-
tation Centre har varit stängt sedan 1996. 
Området är fortfarande öppet för turister 
och det är därför viktigt att man avstår från 
att röra eller mata orangutanger-
na eftersom deras immunsystem 
inte kan hantera våra sjukdomar. 
 
Regnskogen intill är ett värde-
fullt tillskott till den lokala eko-
nomin och har mycket mer att 
erbjuda. Den är hem till ett stort 
antal fågelarter och växter samt 
unika däggdjursarter. I sin helhet 

finns det åtta arter av apor, bl.a. babianer, 
makakapor inkl. den svårfångade lövapan,  
samt gigantiska myror, tigrar, noshörning-
ar, elefanter, leoparder med flera djurarter. 
För att få uppleva allt detta erbjuds man 
djungelexpeditioner med guide. Du kan 
välja mellan halvdags upptill 3-dagars 
Orangutangvandringar,  4-dagars överlev-
nadsexpedition eller en 5-dagars expedition 
upp till berget Gunung Unings källor. Vi 
garanterar att det är en upplevelse att få 
sova i den fuktiga tropiska regnskogen. 

När man har mött orangutangerna finns 
det fortfarande mycket annat att göra, t.ex. 
tubing, att åka  bilringar ner för floden 
Bohorok fram till boendet. Eller forsrän-
ning med gummibåt och väl inne i regn-
skogen måste man besöka en av fladder-
mössgrottorna. 
  
Området erbjuder många olika former av 
boende, med andra ord du behöver inte 
sova i hängmattan under hela din vistelse, 
men vi rekommenderar att du provar på. 
Längs floden Bo-
horok kan man 

välja boende efter eget tycke. Dyrt, billigt, 
fint, lyxigt, klassiskt, modernt, gammalmo-
dig eller om man vill kan man hyra in sig 
hos någon av de lokala familjerna. Kostna-
den varierar från det enklaste ca 85 kr och 
uppåt, det är du själv som bestämmer hur 
du vill bo. Ta gärna kontakt via hemsi-
dorna och ställ dina frågor. 
 
När det gäller maten finns en hel del att 
välja på. Är man sugen på indonesisk mat 
finns det så klart massor att prova på och 

alla hotell och bungalows erbjuder western 
food. Bästa tiden att åka hit är från mars till 
juni, men planera in ankomsten mitt i 
veckan när den lokala turismen har åkt 
hem. Det är tryggt och säkert att ta med 
barnen och vi rekommenderar att man 
stannar minst en vecka. Resan från Sverige 
tar 19-23 timmar inkl. mellanlandningar. 
Till sist, glöm inte att ta med myggspray 
och solkräm, trevlig resa.  
 
Fakta: Gunung Leuser National Park täck-
er upp till 7927 kvadratkilometer skog på 
gränsen mellan norra Sumatra och Aceh. 
Skogen når upp till 3,119 m till toppen av 
berget Gunung Leuser. Här finns det både 
flodsystem, vulkaner, sjöar och mer än 175 
däggdjurs-, 320 fågel-, 190 reptil-  och am-
fibie -arter. 

Text: Maya br. Karo  
Bild: Maya br. Karo & Madeleine Holland  

Bukit Lawang, ditt livs djungeläventyrBukit Lawang, ditt livs djungeläventyrBukit Lawang, ditt livs djungeläventyrBukit Lawang, ditt livs djungeläventyr    
På Sumatra finns en av de rikaste tropiska regnskogarna i Sydostasien. En regnskog där man trots att det är ovanligt kan stöta 
på någon av världens få kvarvarande tigrar och noshörningar. För er som inte stöter på en tiger hoppas vi att besöket ändå blir 

ett minne för livet. För här kan du se alla de vilda djuren som lever i träden och t.o.m. ställas inför en armé av jättemyror .   


