
  

2023-2024 YFU SECONDARY SCHOOL  

YEAR PROGRAMS 

 Discover the world  

with YFU! 

 

“YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social 

responsibility through educational exchanges for youth, families, and communities” 



 
 

YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU)  
Youth For Understanding (YFU) adalah organisasi nirlaba yang mengadakan program 
pertukaran antar budaya di seluruh dunia. 

 Didirikan oleh Rachel Andresen di Amerika Serikat pada 1951 
 Tujuan menciptakan saling pengertian antara budaya Amerika Serikat dan budaya Jerman 
 Perkembangan YFU setelah 70 tahun didirikan: 
 Terdapat YFU di 50 lebih negara 
 External partner bergabung ke YFU 
 Pusat Organisasi: Washington DC, Amerika Serikat 
 Kantor Pusat : Brussels, Belgia 
Informasi lebih lanjut tentang YFU, silakan melihat https://yfu.org  

YFU INDONESIA 
 Didirikan pada 2006 oleh Almarhumah Jaja Hariji 
 National Director sekarang Haridji Noensie 
 Kantor di Jakarta  
 Sudah mengirimkan siswa ke Amerika Serikat, Austria, Belanda, Belgia Wallonia, China, Finlandia, 

Jepang, Jerman, Perancis, Selandia Baru, Swiss dan Turki 
 Menerima siswa dari Australia, Amerika Serikat, Estonia, Swiss 



 
 

YFU SECONDARY SCHOOL – YEAR PROGRAMS 

>> Living family and cultural programs << 

 siswa tinggal dengan keluarga angkat dan sekolah di sekolah setingkat SMA di negara tujuan 
selama 1 tahun ajaran 

 tinggal dengan keluarga angkat, siswa menjadi bagian dari keluarga angkat, melakukan 
aktivitas bersama dengan keluarga angkat seperti aktivitas rutin sehari-hari dan berlibur 

 sekolah di negara tujuan, siswa jadi mengetahui dan mendapatkan cara belajar dan ilmu 
yang baru 

 

Selama Program, siswa juga akan: 

 mengikuti orientasi (arrival, mid-program, re-entry orientations) yang diadakan oleh YFU di 

negara tujuan, bersama semua siswa YFU dari negara lainnya yang mengikuti Program di 

negara tujuan 

 pada arrival orientation, siswa akan mendapatkan kursus bahasa negara tujuan (kecuali 
Amerika Serikat) 

Program tinggal dengan keluarga angkat dan sekolah di negara tujuan merupakan a life-changing 
experience yang menjadikan siswa mendapatkan self-discovery, memiliki kepribadian yang mumpuni 
dan memperkaya wawasan siswa untuk menjadi warga dunia 
 

KEUNTUNGAN MENGIKUTI PROGRAM   
 Berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya  berbeda dan saling 

berbagi dalam kehidupan global 
 Meningkatkan kedewasaan, kemandirian, ketrampilan sebagai 

problem solver, kepemimpinan pendidikan, wawasan, sebagai modal 
menyongsong tanggungjawab untuk didir sendiri, masyarakat dan 
dunia hari ini dan masa depan 

 Mahir berbahasa asing 
 Menjalin persahabatan global yang abadi 
 Memperoleh wawasan, pengetahuan, ketrampilan dalam mengejar kesempatan 

karir global 

 

PERSYARATAN UMUM 
 Warga Negara Indonesia 
 Usia 15-18 tahun 
 Tidak memiliki nilai di bawah KKM di rapor 2 tahun (4 semester) terakhir 
 Memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti Program 
 Sehat jasmani dan rohani 
 Berkepribadian baik 
 Lulus tes seleksi yang diadakan oleh YFU Indonesia dan penerimaan siswa dalam 

Program oleh YFU partner di negara tujuan 



 
 

 
 
PERSYARATAN KHUSUS 
 Siswa membayar biaya Program. Untuk mengetahui biaya Program, mohon menghubungi no 

WA: +62 811 1059851 (Cindy) atau email: mail.yfuid@yfu-indonesia.or.id  
 

WAKTU PROGRAM 
 Tiba: Juli/Agustus/September 2023 
 Pulang: Juni/Juli 2024 

 

PERSYARATAN USIA 

NO NEGARA 
TANGGAL LAHIR 

(Usia Paling Muda) 
TANGGAL LAHIR 
(Usia Paling Tua) 

1 Amerika Serikat 31 Jul 2008 15 Mar 2005 

2 Belanda 21 Agt 2009 21 Feb 2005 

3 Belgia Flanders 31 Agt 2007 30 Agt 2004 

4 Belgia Wallonia 31 Jan 2008 30 Des 2004 

5 Finlandia 01 Okt 2007 01 Jan 2006 

6 Jerman 31 Jul 2008 31 Mar 2005 

7 Norwegia 30 Des 2007 01 Jan 2005 

8 Perancis 28 Agt 2008 30 Jun 2006 

9 Polandia 30 Agt 2008 31 Agt 2005 

10 Swiss 30 Mei 2008 30 Sep 2005 

11 Turki 29 Agt 2008 30 Mar 2006 

PERSYARATAN BAHASA NEGARA TIDAK BERBAHASA INGGRIS 

Siswa diminta untuk belajar bahasa negara tujuan sebelum berangkat mengikuti Program. 
Kemampuan siswa menguasai bahasa negara tujuan akan memudahkan siswa beradaptasi dengan 
keluarga angkat dan belajar di sekolah. 

BIAYA 2023-2024 YFU SECONDARY SCHOOL YEAR PROGRAMS     
Biaya Pendaftaran:      
 Biaya pendaftaran Rp. 250,000 (non-refundable). 
 Biaya pendaftaran dibayar setelah siswa mendaftar (mengirimkan Formulir Pendaftran kepada 

YFU Indonesia) dan sebelum mengikuti tes seleksi. 

 
Biaya Program: 
 Biaya Program sesuai negara tujuan 

 
Pembayaran Biaya Program: 
Biaya Program dibayar setelah YFU Indonesia menyatakan siswa lulus tes seleksi. 
Pembayaran biaya Program dicicil 4 kali  



 
 

Biaya Program Termasuk: 
 Tiket pesawat udara kelas ekonomi Jakarta – kota tiba di negara tujuan – Jakarta 
 Transportasi ke kota tujuan – kota tempat tinggal keluarga angkat 
 Tinggal bersama keluarga angkat dinegara tujuan 
 Pendaftaran sekolah SMA negeri di negara tujuan 
 Asuransi dasar yang ditanggung oleh polis asuransi 
 Orientasi yang diadakan oleh YFU Indonesia 
 Orientasi yang diadakan oleh YFU partner di negara tujuan 
 Support dari YFU partner di negara tujuan 
 Support dari YFU Indonesia 
 
Biaya Program tidak termasuk:  
 Pengurusan dan pembuatan paspor 
 Pengurusan dan biaya visa dan resident permit 
 Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa dan resident permit 
 Pemeriksaan kesehatan dan imunisasi jika diperlukan 
 Asuransi lainnya yang diperlukan siswa 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 (Unaccompanied Minor), jika ingin didampingi oleh crew 
maskapai penerbangan 

 Kebutuhan sekolah seperti buku, peralatan olah raga, aktivitas sekolah 
 Keanggotaan pada klub tertentu 
 Optional trips 
 Pengeluaran pribadi 
 Pengeluaran lainnya 

 
TAHAPAN MENGIKUTI PROGRAM 
1. Pengiriman formulir pendaftaran siswa kepada YFU Indonesia dan pembayaran pendaftaran 

siswa 
2. Penerimaan dan verifikasi pendaftaran siswa oleh YFU Indonesia 
3. Penjelasan lebih lanjut YFU Indonesia kepada siswa dan orang tua tentang Program, kebijakan, 

peraturan, ketentuan YFU dan Program, tes seleksi, tahapan Program dan lainnya (dilakukan 
melalui zoom meeting) 

4. Pelaksanaan tes seleksi 
• Sebelum tes seleksi dan wawancara, YFU Indonesia akan meminta siswa: 

✓ menulis 2 buah karangan (essay) dalam bahasa Inggris, yaitu karangan tentang diri    
(kepribadian, hobi, cita-cita) dan keluarga siswa (ayah, ibu, saudara, kebiasaan dalam 
keluarga), dan karangan tentang mengapa siswa memilih negara tujuan 

✓ membuat presentasi tentang kebudayaan Indonesia dalam bahasa Inggris, siswa dapat 
memilih topik tertentu pilihan siswa 

• Tes seleksi dilakukan secara online melalui zoom meeting 
• Tes seleksi terdiri dari: 

✓ tes bahasa Inggris menggunakan English Test for International Students (ELTiS): grammar, 
listening dan reading 

✓ presentasi dan tanya jawab tentang presentasi siswa dalam bahasa Inggris (speaking) 
• Wawancara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 

5. Pemberitahuan YFU Indonesia bahwa siswa diterima dalam Program 
6. Pembayaran biaya Program I 
7. Pengisian student file (FileFlow), siswa akan menerima username dan password 
8. Pemberitahuan YFU partner di negara tujuan bahwa siswa diterima dalam 

Program 



 
 

9. Pembayaran biaya Program II dan selanjutnya 
10. Pemberitahuan YFU partner di negara tujuan tentang penempatan siswa (siswa mendapat 

keluarga angkat dan sekolah) 
11. Pre-Departure Orientation oleh YFU Indonesia 
12. Pengurusan visa 
13. Keberangkatan siswa ke negara tujuan 
14. Siswa mengikuti Program di negara tujuan 
15. Kepulangan siswa ke Indonesia 
16. Post-Exchange Orientation oleh YFU Indonesia  


