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Youth For Understanding (YFU) adalah organisasi non-profit yang mengadakan program pertukaran antar 

budaya sejak 1951. Pada 2021 YFU marayakan 70 tahun hari jadinya dan sekarang ini memiliki program di 

lebih dari 50 negara di dunia. Untuk informasi lebih lanjut tentang YFU, silakan melihat https://yfu.org 

YFU Indonesia berdiri pada 2006, telah mengirimkan siswa Indonesia ke Amerika Serikat, Austria, Belanda, 

Belgia, China, Finlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Selandia Baru, Swiss, dan Turki. 

 

2022 – 2023 YFU SECONDARY SCHOOL – YEAR PROGRAMS  

 

 

 

 
KEGIATAN 2022 – 2023 YFU SECONDARY SCHOOL – YEAR PROGRAMS  

Kegiatan Utama adalah: 

1.  Living family and cultural programs: 

 tinggal, menjadi bagian dan mengikuti aktifitas sehari-hari keluarga angkat 

 sekolah di sekolah setingkat SMA negeri 
2. Orientasi dan kegiatan bersama dengan sesama siswa YFU dari berbagai negara 
3. Kursus bahasa negara tujuan (negara tertentu) 

Kegiatan Pilihan antara lain: 
1. Kursus bahasa negara tujuan 
2. Karyawisata 
3. Menjadi anggota klub (olah raga, kesenian, ilmu pengetahuan, sosial) 
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KEUNTUNGAN MENGIKUTI PROGRAM   

1. Berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya  berbeda dalam kehidupan global 

2. Meningkatkan kedewasaan, kemandirian, ketrampilan sebagai problem solver, 

kepemimpinan, pendidikan, wawasan sebagai modal menyongsong tanggungjawab untuk 

diri sendiri, masyarakat dan dunia hari ini dan masa depan 

3. Mahir berbahasa asing 

4. Menjalin persahabatan global yang abadi 

5. Memperoleh wawasan, pengetahuan, ketrampilan dalam mengejar kesempatan global 

career 

6. Menjadi duta untuk diri sendiri, duta Indonesia dan duta perdamaian dunia 

 
NEGARA TUJUAN 2022 – 2023 YFU SECONDARY SCHOOL – YEAR PROGRAMS  
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Jerman 
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PERSYARATAN MENGIKUTI 2022-2023 YFU SECONDARY SCHOOL - YEAR PROGRAMS  
 

Persyaratan Umum 
 Warga Negara Indonesia 

 Berusia antara 15 – 17 tahun 

 Telah duduk di Kelas 10 pada saat pendaftaran  

 Sehat jasmani dan rohani  

 Menunjukkan motivasi yang positif untuk mengikuti Program 

 Memiliki kepribadian yang baik  

 Memiliki nilai akademik di atas nilai minimal KKM di rapor 2 tahun (4 semester) terakhir 

 Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan) 

 Lulus tes seleksi yang diadakan oleh YFU Indonesia  

 Penerimaan siswa dalam Program oleh YFU di negara tujuan. 
 

Persyaratan Khusus: Biaya Program 
Membayar biaya Program (biaya Program ke setiap negara tujuan berbeda-beda).  Silakan menghubungi 
kami untuk mengetahui biaya Program. 
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Biaya Program sudah termasuk: 

 Tiket Jakarta – negara tujuan – Jakarta (kelas ekonomi) 

 Tinggal dengan keluarga angkat 

 Pendaftaran di sekolah negeri setingkat SMU selama 1 tahun ajaran 

 Kursus bahasa negara tujuan (negara tertentu) 

 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 Program tidak termasuk: 

 Pengurusan dokumen perjalanan (paspor) 

 Pengurusan visa dan ijin tinggal 

 Pengurusan legalisasi dan terjemahan dokumen 

 Asuransi yang tidak ditanggung dalam polis asurasi (asuransi tambahan) 

 Tes kesehatan & imunisasi 

 Fasilitas pendampingan yang diberikan oleh airlines bagi penumpang dibawah umur 
yang bepergian seorang diri (PY/UM/Marhaba) jika menginginkan pendampingan 
pada saat penerbangan 

 Kelebihan bagasi 

 Biaya yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah seperti buku-buku, fotokopi, field trip sekolah 

 Transportasi ke dan dari sekolah 

 Pengeluaran pribadi  

 Optional trips 

 Pengeluaran lainnya 

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

 

Pendaftaran Mengikuti 2022-2023 YFU Secondary School - Year Programs  
1. Mengisi lengkap F ormulir P endaftaran YFU Indonesia, mengirimkannya kepada YFU Indonesia melalui 

email mail.yfuid@yfu-indonesia.or.id dengan melampirkan fotokopi rapor 2 tahun (4 semester) terakhir 
dan fotokopi paspor yang masih berlaku 

2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 250,000.- (non refundable). 
 

Batas Akhir Waktu Pendaftaran  2022-2023 YFU Secondary School - Year Programs  
 Amerika Serikat : 31 Oktober 2021 
 Finlandia : 1 Februari 2022 
 Argentina, Belgia Wallonia (berbahasa Perancis), Italia, Norwegia, Perancis, Swiss dan Turki :    

15 Februari 2022 
 Belgia Flanders (berbahasa Belanda), Jerman, Polandia : 1 Maret 2022  
 Belanda : 1 April 2022 
 

Tes Seleksi dan Penerimaan Siswa pada 2022-2023 YFU Secondary School - Year Programs  

 Tes seleksi dilakukan melalui zoom meeting  
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 Tes seleksi terdiri dari: 
 tes bahasa Inggris: grammar, listening menggunakan English Test for International Students (ELTiS) 

dan speaking (presentasi siswa tentang tentang kebudayaan Indonesia) 
 wawancara YFU Indonesia dan siswa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

 Sebelum wawancara seleksi, YFU Indonesia akan meminta kepada siswa membuat: 
 2 karangan dalam bahasa Inggris tentang: 

 diri siswa  (kepribadian, cita-cita, hobi, keluarga, sekolah) 

 alasan memilih Program ke negara tujuan 
 presentasi (power point) tentang kebudayaan Indonesia dalam bahasa Inggris (siswa dapat 

memilih salah satu topik tertentu kebudayaan Indonesia) 

 Pemberitahuan YFU Indonesia dan YFU di negara tujuan tentang penerimaan siswa dalam Program. 
 

 

 

 


