
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2022 YFU SUMMER PROGRAMS 

TURKEY  

PERIODE: 24 Jun -4 Agt 2022 
 

DEADLINE: 14 Mar 2022 

 
USIA: 14-18 tahun 
           (30 Mar 2004 -29 Agt 2007) 
 
 
PERSYARATAN BAHASA:  
Menguasai bahasa Inggris dengan 
baik 
 
 

PROGRAM: 
 orientasi 

 tinggal dengan host family/HF 

 mengikuti kegiatan HF 
 
 

 

CHINA  

PERIODE: 9-30 Agt2022 
 
DEADLINE: 14 Mar 2022 
 
USIA: 15-18 tahun 
           (30 Jul 2004 -30 Jun 2007) 
 
 
PERSYARATAN BAHASA:  
Menguasai bahasa Inggris dengan 
baik 
 
 

PROGRAM: 
 orientasi 

 tinggal dengan HF 

 kursus intensif bahasa Mandarin  

 kelas kebudayaan China (bela 
diri, kaligrafi, tari tradisional)  

 3 hari perjalanan di dalam kota 

di mana siswa tinggal  

 3 hari perjalanan ke Shanghai  
 

 

THAILAND 

PERIODE: 21 Jun - 1 Agt 2022 
 
DEADLINE: 28 Jan 2022 
 
USIA: 14-17 tahun 
           (1 Jul 2004 -30 Jun 2007) 
 
 
PERSYARATAN BAHASA:  
Menguasai bahasa Inggris dengan 
baik 
 
 
PROGRAM: 

 orientasi 

 tinggal dengan HF  

 sekolah di sekolah negeri 
setempat setingkat SMA 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

MONGOLIA 

PERIODE: 1 – 14 Jul 2022 
 
DEADLINE: 31 Des 2021 
 
USIA: 17-30 tahun 
           (1 Juli 1992 -1 Jul 2005) 
 
 
PERSYARATAN BAHASA:  
Menguasai bahasa Inggris dengan 
baik 
 
 
PROGRAM: 

 orientasi 

 kursus bahasa Mongolia pada 
saat orientasi  

 festival traditional Mongolia 
"Naadam"  

 5 hari tinggal dengan  HF di 
Ulaanbaatar  

 1 minggu tinggal degan 
nomadic HF 

 2 hari tinggal di hostel di 
Ulaanbaatar  

 

 

URUGUAY  

PERIODE: 24 Jun - 5 Agt 2022 
 
DEADLINE: 30 Mar 2022 
 
USIA: 14-17 tahun 
           (31 Mar 2004 -31 Jul 2007) 
 
 
PERSYARATAN BAHASA:  
Menguasai bahasa Inggris dengan 
baik 
 
 
PROGRAM: 

 orientasi 

 tinggal dengan HF di 
Montevideo 

 kursus intensif bahasa Spanyol 

 kunjungan ke sekolah setingkat 
SMA di Montevideo 



      

 

 

BIAYA SUMMER PROGRAM 

Biaya Pendaftaran: 
 Membayar Rp. 250,000 pada saat Pendaftaran 

 

Biaya Program: 

 Biaya Program setiap negara berbeda-beda. Silakan menghubungi kami untuk mengetahui 

biaya Program 

 

Pembayaran Biaya Program: 
 Biaya Program dibayar setelah YFU Indonesia menyatakan siswa memenuhi syarat mengikuti 

Program dan orang tua siswa dan YFU Indonesia menandatangani Installment Plan  dan 
Cancellation Policy 

 Installment  Plan  adalah  ketentuan  pembayaran  biaya  Program.  Pembayaran  biaya 
Program dapat dicicil 2 kali 

 Cancellation Policy adalah ketentuan jika YFU Indonesia, YFU di negara tujuan, siswa/orang 
tua siswa membatalkan keikutsertaan dalam Program 

 

 

Biaya sudah termasuk: 

 Tiket pesawat udara Jakarta – kota tujuan – Jakarta (kelas ekonomi) 
 Tinggal dengan HF 
 Pendaftaran sekolah di negara tujuan 
 Kegiatan yang disebutkan dalam Program 
 Asuransi yang ditanggung dalam polis asuransi 
 Orientasi yang diselanggarakan oleh YFU Indonesia 
 Orientasi yang diselenggarakan oleh YFU di negara tujuan 
 Support dari YFU di negara tujuan 

 Support  dari YFU Indonesia 

 
Biaya tidak termasuk, antara lain: 
 Pengurusan dan pembuatan paspor 

 Pengurusan dan biaya visa  
 Pemeriksaan kesehatan dan imunisasi jika diperlukan 
 Asuransi yang tidak ditanggung oleh polis asuransi 
 Kelebihan bagasi pesawat udara 

 Fasilitas pendampingan yang diberikan oleh maskapai penerbangan bagi penumpang 
dibawah umur yang bepergian seorang diri (PY/Unaccompanied Minor/Marhaba), jika 
ingin didampingi oleh crew maskapai penerbangan 

 Biaya kegiatan ekstra pilihan siswa 

 Pengeluaran pribadi s i swa   

 
** Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 

 

 



 

 

PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM 

1. Pengiriman formulir pendaftaran siswa kepada YFU Indonesia melalui email mail.yfuid@yfu-

indonesia.or.id dan pembayaran pendaftaran siswa  

2. Wawancara YFU Indonesia dengan siswa dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (melalui zoom 

meeting) 

3. Sebelum wawancara, YFU Indonesia akan meminta siswa: 

 membuat karangan dalam bahasa Inggris tentang: 

 diri sendiri (kepribadian, hobi, cita-cita), keluarga dan sekolah 

 alasan mengapa memilih negara tujuan 2022 YFU Summer Programs  

 membuat presentasi (powerpoint) tentang kebudayaan Indonesia dalam bahasa Inggris (siswa 

dapat memilih topik tertentu kebudayaan Indonesia), presentasi ini disampaikan pada saat 

wawancara 

4. YFU Indonesia dan YFU di negara tujuan menyatakan siswa diterima didalam Program 
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