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Salam hangat!
Senang sekali rasanya dapat berjumpa dan berkenalan dengan teman-teman baru semuanya
yang memiliki semangat, motivasi dan harapan untuk ikut andil dalam menciptakan
kehidupan yang harmonis di dunia melalui aktivitas voluntary service (kerelawanan).
Dejavato Foundation hadir dan terlibat dalam voluntary movement di Indonesia bersamasama dengan mitra-mitra organisasi luar negeri sangat senang sekali menyambut kehadiran
teman-teman semua mengikuti aktivitas kami.
Selama ini kami banyak menerima permohonan dan keinginan teman-teman dari Indonesia
yang ingin sekali terlibat langsung dalam kegiatan voluntary service baik di Indonesia dan Luar
Negeri. Dokumen yang kami sampaikan ini berisi panduan bagaimana cara mengikuti
program-program kami khususnya program individual Mid-Long Term Volunteer dan langkahlangkah yang harus dilakukan oleh teman-teman.
Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan bagi teman-teman semuanya.
Kami tunggu keikutsertaannya

Dejavato

LET’S JOIN WITH US
TRAVEL AND EXPERIENCE THE WORLD!

PROSEDUR MENGIKUTI PROGRAM
MID LONG TERM VOLUNTEER KE LUAR NEGERI
Mid Long Term Volunteer adalah program individu (1 – 2 orang) yang akan ditempatkan di project site
dengan durasi 1 – 5 bulan (MTV) dan 6 – 12 bulan (LTV). Contact Dejavato : mtv@dejavato.or.id
Untuk mengikuti MLTV di Luar Negeri, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh peminat. Melalui
tahap ini akan lebih memudahkan Dejavato untuk memberikan informasi dan memfasilitasi keinginan
peminat.
Adapun beberapa tahap tersebut sebagai berikut :
1. Mengisi Formulir Aplikasi (Filling Application Form)
Peminat membaca dokumen program dari HO secara teliti kemudian memilih jenis program
yang diminati. Selanjutnya peminat mengisi Formulir Aplikasi MLTV Program (VEF MLTV
Dejavato) secara lengkap. Disarankan peminat mengisi beberapa pilihan MLTV untuk
antisipasi bilamana pilihan utama peserta penuh maka akan dialihkan ke pilihan alternative
kedua, ketiga dan seterusnya.
2. Menulis Surat Keinginan (Motivation Letter) & Syarat Tambahan (Additional Requirement)
Selain mengisi VEF, peminat juga wajib menulis Motivation Letter (ML) dalam Bahasa Inggris
(minimal 30 kalimat, maksimal 1 lembar kertas A4). Beberapa HO memerlukan persyaratan
tambahan lainnya selain VEF & ML. Syarat tambahan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut
sesuai dengan spesifikasi program.
3. Dokumen Lampiran
Peminat harus mengisi dan melampirkan beberapa dokumen tambahan. Lihat dokumen
Persyaratan Aplikasi Program Ke Luar Negeri.
4. Kirim Aplikasi, Motivation Letter & Dokumen Tambahan (Sending Application)
VEF, ML & dokumen tambahan dikirimkan oleh peminat ke email : mtv@dejavato.or.id
5. Proses Seleksi & Penempatan (Selection & Placement Process)
Setelah Dejavato menerima aplikasi peminat, kemudian akan dilakukan cek dokumen.
Kemudian Dejavato akan meneruskan dokumen ke HO di negara tujuan yang akan dilakukan
pengecekan dan seleksi.
6. Konfirmasi Penerimaan (Acceptance Confirmation)
Pihak HO akan memberikan konfirmasi diterima / ditolak aplikasi dari peminat melalui
Dejavato. Kemudian Dejavato akan meneruskan konfirmasi ini ke peminat. Bilamana aplikasi
peminat dinyatakan diterima maka akan diproses lebih lanjut. Bilamana aplikasi ditolak, maka
Dejavato akan menyarankan kepada peminat untuk memilih negara pilihan lainnya. Peminat
disarankan TIDAK booking pesawat dulu sebelum ada pemberitahuan resmi diterima.
7. Surat Perjanjian
Peserta yang telah resmi diterima wajib menandatangani formulir perjanjian (Volunteer
Agreement) yang telah disediakan. Dokumen ASLI perjanjian yang telah ditandatangani oleh
peserta diserahkan langsung ke Dejavato atau dikirimkan melalui pos. Form Perjanjian
terlampir.

8. Biaya
Peminat yang telah resmi diterima akan menanggung 2 jenis biaya sebagai berikut :
a. Biaya Peserta (Participant Fee / Hosting Fee)
Biaya tersebut digunakan oleh HO untuk akomodasi, transportasi, material selama
peserta tinggal mengikuti program. Pembayaran dilakukan melalui rekening Dejavato.
b. Biaya Administrasi Dejavato (Administration Fee / Sending Fee)
Semua peserta yang telah resmi diterima WAJIB membayar Sending Fee ke Dejavato.
Silahkan lihat list biaya sending. Sending Fee harus di transfer ke rekening Dejavato paling
lambat 2 hari setelah peserta menerima acceptance confirmation secara resmi. Setelah
melakukan pembayaran melalui transfer, peserta wajib mengirimkan bukti transfer ke
email: mtv@dejavato.or.id
9. Proses Persiapan Keberangkatan
Setelah Dejavato menerima konfirmasi bukti pembayaran Sending Fee dan Volunteer
Agreement dari peserta, selanjutnya Dejavato akan memintakan beberapa dokumen dari HO
semacam infosheet dan travel guidance yang berisi informasi lengkap dan detail program.
Dokumen tersebut selanjutnya akan di kirimkan ke email peserta.
a. Visa
Tidak perlu Visa : bagi peserta yang akan mengikuti program kurang dari 30 hari ke
wilayah negara anggota ASEAN (Vietnam, Thailand, Philippines dll) dan Hongkong.
Bilamana lebih dari 30 hari maka diperlukan visa
Perlu Visa : bagi peserta yang akan mengiktu program di wilayah negara ASIA (Jepang,
Korea, China, Taiwan) dan negara-negara Eropa
Untuk lebih jelasnya mengenai persyaratan visa negara yang dituju silahkan cek di internet
atau kedutaan besar negara terkait. Peserta harus mengurus visa sendiri, dan Dejavato
hanya akan memberikan surat pengantar dan undangan yang diperlukan. Biaya visa
ditanggung peserta sendiri
b. Booking pesawat
Peserta dipersilahkan mencari dan mengatur pesawat sendiri yang terjangkau dengan
tetap mengacu pada tanggal program.
10. Lembar Konfirmasi (Confirmation Slip)
Peserta WAJIB mengisi Form Confirmation Slip yang telah disediakan dan dikirim ke email
mtv@dejavato.or.id . Confirmation Slip ini sangat penting sekali karena akan disampaikan ke
HO sebagai pemberitahuan kedatangan peserta di negara tujuan.
11. Keberangkatan (Departure)
Peserta dipersilahkan secara mandiri mengatur jadwal keberangkatan dan jenis pesawat yang
terjangkau.
12. Aktivitas Selama Program
Peserta mengikuti jadwal program di negara tujuan dari awal hingga akhir dengan mengikuti
semua peraturan yang berlaku dan menghormati budaya setempat.
13. Kepulangan & Laporan (Reporting)
Peserta pulang sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Peserta diminta untuk mengisi
Formulir Evaluasi (Evaluation Form) yang telah disediakan dan mengumpulkan beberapa foto
kegiatan sebagai dokumentasi Dejavato.

BIAYA PROGRAM
No

Negara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

India
Nepal
Vietnam
Thailand
Filipina
Taiwan
Italia
Spanyol
Austria
Perancis

11

Inggris

12

Jerman

13

Korea Selatan

14

USA

15

New Zealand

16

Austria

Durasi
(bln)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12

TOTAL BIAYA
Biaya Program +
Biaya Admin Rp 1.250.000
5.600.000
6.000.000
3.200.000
8.000.000
7.200.000
7.200.000
9.600.000
8.000.000
8.800.000
46.000.000
61.650.000
50.800.000
59.250.000
45.700.000
61.300.000
47.300.000
66.100.000
47.600.000
64.850.000
47.600.000
64.850.000
50.800.000
69.650.000

Keterangan

Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 50 Euro / bulan
Dapat uang saku 50 Euro / bulan
Dapat uang saku 80 Euro / bulan
Dapat uang saku 80 Euro / bulan
Dapat uang saku 55 Euro / bulan
Dapat uang saku 55 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan
Dapat uang saku 70 Euro / bulan

Biaya termasuk:
 Persiapan dan training sebelum keberangkatan (pre-departure training)
 Asuransi kesehatan dan kecelakaan (Khusus Program Long Term)
 Penjemputan di bandara dan orientasi pada saat kedatangan
 Akomodasi, makan dan transportasi dalam program
 Proses seleksi dan penempatan di project site
 Pendampingan dan monitoring
 Evaluasi dan pengantaran ke bandara pada saat kepulangan

Biaya TIDAK termasuk
 Visa, paspor
 Tiket pesawat internasional dan domestik
 Biaya keperluan pribadi (perlengkapan mandi dll)
 Biaya diluar program
 Uang saku

LANGKAH PEMBAYARAN
1.
2.
3.

4.

Peserta membayar biaya administrasi Dejavato sebesar Rp 1.250.000 maksimal 2 hari setelah
mendapatkan konfirmasi resmi di terima oleh Dejavato baik melalui email/ telp
Biaya program dibayarkan sebesar 50% (atau lunas) maksimal 15 hari setelah konfirmasi diterima
Kekurangan biaya program sebesar 50% dilunasi setelah mendapatkan invitation letter khusus untuk
bagi peserta yang perlu mengajukan visa. Untuk peserta yang tidak perlu mengajukan visa, sisa biaya
program dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan sebelum project dimulai.
Peserta WAJIB memiliki asuransi untuk mendapatkan perlindungan selama program. Khusus untuk
pendaftar program Mid-Term peserta bisa membeli asuransi perjalan di PT. AXA dengan mendaftar
secara online dan dibayarkan langsung ke PT. AXA maksimal 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan.

KONDISI PEMBATALAN PROGRAM KE LUAR NEGERI
1. Program akan dilaksanakan jika jumlah peserta memenuhi kuota
2. Jika dalam waktu paling lambat 2 hari sejak menerima acceptance confirmation peserta tidak
membayar uang muka program, maka otomatis peserta dianggap mengundurkan diri
3. Pembatalan yang dilakukan oleh peserta setelah membayar Biaya Adminsitrasi Dejavato, maka akan
dikembalikan ke kandidat setelah terlebih dahulu dipotong biaya sebagai berikut akan dipotong Rp.
500.000 + biaya transfer bank
4. Pembatalan yang dilakukan oleh peserta setelah menerima invitation letter, maka biaya tersebut akan
dikembalikan ke peserta setelah terlebih dahulu dipotong Rp. 1.000.000 + biaya transfer bank.
5. Pembatalan dilakukan oleh peserta setelah menerima Visa maka biaya program akan hangus (nonrefundable)
6. Pembatalan yang dikarenakan dalam kondisi sakit dan dibuktikan dengan keterangan surat dokter
ASLI, maka biaya program akan dikembalikan ke peserta setelah dipotong Rp. 500.000 + biaya transfer
bank
7. Pembatalan untuk alasan apapun yang dilakukan 30 hari sampai dengan hari keberangkatan – NON
REFUNDABLE / TIDAK ADA PENGEMBALIAN BIAYA
8. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak Dejavato dan penyelenggara negara tujuan maka biaya
administrasi dan biaya program akan dikembalikan seluruhnya kepada peserta (setelah dipotong
biaya transfer bank).
9. Dejavato akan membatalkan keikutsertaan kandidat peserta bila peserta berperilaku tidak terpuji,
pemalsuan dokumen, tersangkut tindakan kriminal, pengguna narkotik dan obat-obatan terlarang.
Biaya yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan seluruhnya (non-refundable). Tiket pesawat
peserta yang gagal berangkat akan hangus, biayanya menjadi tanggungan penuh peserta.

REKENING BANK YAYASAN DEJAVATO
Rekening Mata Uang RUPIAH :
Nama
: YAYASAN DEJAVATO
No rekening
: 014 – 651 - 3074
Bank
: Bank BNI 46 Cabang Karangayu
Alamat bank
: Jl. Jend.Sudirman No.195 Semarang
Telp
: 024 – 76055021

