
PENGUMUMAN PROGRAM 
Perancis :Service Civique 

 
 

Program Durasi Mulai Jumlah Volunteer 

Pilihan Project Terlampir 10 – 12 bulan Februari/ Maret 2018 3 orang 

 
Persyaratan 

• Usia antara 18 – 25 tahun 

• Memiliki paspor (WAJIB) 

• Relawan yang mau dan suka bekerja dengan remaja 

• Flexible dengan jenis kegiatan di Perancis (environment, construction, education, workshop, 
agriculture) 

• Mahasiswa atau sudah lulus 

• Mampu berbahasa Inggris dengan baik (Bahasa Perancis menjadi nilai plus) 

• Berkomitmen selama program 

• Memiliki karakter yang selalu mau belajar dan berusaha menyelesaikan tugas sebaik mungkin 
 
Penyelenggara akan menanggung dan memberikan fasilitas sbb 

• Uang saku sebesar 450 Euro dengan perincian sebagai berikut: 
- Dipotong 210 Euro untuk diberikan sebagai hosting fee di SJ France guna makan 3 kali, akomodasi 

dan transportasi terkait dengan program 
- Uang saku 240 Euro akan diterima langsung ke volunteer 

• Akomodasi (Sharing bedroom) bersama para volunteer lain 

• Orientation  

• Support letter for visa dan asuransi 

• Mentor support selama program 
  
Peserta / volunteer menanggung biaya sebagai berikut : 

• Tiket pesawat internasional PP Sekitar Rp 11.000.000 – Rp 15.000.000 (Peserta mengatur sendiri) 

• Membayar biaya sending fee ke Dejavato sebesar Rp 1.000.000 x jumlah bulan yang akan diikuti 
(Dibayarkan maksimal 5 hari setelah resmi diterima) 

• Membayar biaya hosting fee ke SJ France sebesar 210 Euro per bulan (Akan dipotongkan dari uang saku 
setiap bulannya di Perancis sehingga uang saku yang diterima sekitar 240 Euro/ bulan)  

• Menanggung biaya visa (Sekitar Rp 1.500.000) dan transportasi saat pembuatan visa di Jakarta 
 

Hak yang di Dapat Perserta 

• Dokumen infosheet, travel guidance dan jadwal 

• Kaos Dejavato, Tas dokumen, tas pinggang, tag baggage 

• Sertifikat dari Dejavato 

• Training sebelum keberangkatan (pre-departure training)  
 

Kewajiban Peserta Setelah Kepulangan di Indonesia 

• Membuat workshop untuk promosi program overseas sebanyak 3 kali di komunitas lokal, organisasi 
maupun kampus setempat dengan difasilitasi oleh Dejavato. 
 

Prosedur Pendaftaran 

• Mengisi formulir aplikasi dan dilampiri foto berwarna terbaru (soft copy). Sertakan pilihan project 
prioritas (1 – 3 project) 

• CV dalam Bahasa Inggris 



• Motivation letter dalam Bahasa Inggris yang berisi motivasi mengapa ingin mengikuti program (minimal 
1 halaman A4 diketik dalam bentuk word). Motivation letter harus ada hubunganya dengan program 
yang akan diselenggarakan 

• Scan Paspor , KTM, KTP, KK, dan Akta Lahir 

• Formulir ijin orang tua dan syarat lainnya yang terlampir dalam dokumen 

• Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000 bagi NON Member Dejavato. Bagi Member Dejavato 
harap melampirkan scan kartu member/ bukti keikutsertaan program Dejavato di luar negeri. Bukti 
transfer dilampirkan saat mengirimkan semua dokumen persyaratan. 

• Semua dokumen dilampirkan dengan format Nama – Jenis Dokumen (Contoh: Putri – CV) 
 
Proses Seleksi 

• Dejavato akan melakukan tahap proses administrasi dengan melihat kelengkapan dokumen yang 
dikirim pendaftar 

• Interview akan di adakan melalui telepon oleh staff Dejavato 

• Dejavato akan mengirimkan dokumen hasil proses seleksi ke SJ France 

• SJ France akan melakukan tahap seleksi selanjutnya dan akan mewawancari peserta melalui skype jika 
diperlukan 

• Pengumanan hasil seleksi akan diberitahukan setelah ada konfirmasi dari SJ France  
 

Kondisi Pembatalan Program Ke Luar Negeri 
• Setelah resmi diterima peserta membayar biaya awal Rp 2.000.000 (NON Refundable) pada waktu 

kurang dari 24 jam 

• Peserta melunasi kekurangan biaya program dalam waktu 5 hari setelah konfirmasi diterima 

• Pembatalan yang dilakukan sebelum menerima invitation letter, maka biaya program akan 

dikembalikan ke kandidat setelah terlebih dahulu dipotong biaya deposit Rp. 2.000.000 + biaya program 

sebesar Rp. 2.000.000 + biaya transfer bank 

• Pembatalan yang dilakukan oleh peserta setelah menerima invitation letter, (atau maks 3 bulan 

sebelum program dimulai ) maka biaya program yang telah dibayarkan tersebut akan dikembalikan ke 

peserta setelah terlebih dahulu dipotong biaya deposit Rp. 2.000.000 + Rp. 5.000.000 + biaya transfer 

bank. 

• Pembatalan dilakukan oleh peserta setelah menerima Visa maka biaya program akan hangus (NON-

REFUNDABLE) 

• Pembatalan yang dikarenakan dalam kondisi sakit dan dibuktikan dengan keterangan surat dokter ASLI, 

maka biaya program akan dikembalikan ke peserta setelah dipotong biaya deposit Rp. 2.000.000 + biaya 

transfer bank 

• Pembatalan untuk alasan apapun yang dilakukan 30 hari sampai dengan hari  keberangkatan – NON 

REFUNDABLE / TIDAK ADA PENGEMBALIAN BIAYA 

• Jika pembatalan dilakukan oleh pihak Dejavato dan penyelenggara negara tujuan maka biaya program 

akan dikembalikan seluruhnya kepada peserta (setelah dipotong biaya transfer bank).   

• 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.  

 
Semua dokumen harus dikirimkan ke email mtv@dejavato.or.id  paling lambat Hari Rabu, 3 Januari 2018. 
Bilamana Dejavato menganggap jumlah kandidat mencukupi maka pendaftaran akan kami tutup sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Untuk itu kami menyarankan secepatnya 
 
Bilamana ada hal lain yang ditanyakan silahkan mengirimkan email ke mtv@dejavato.or.id/ telp 024 766 36091 
WA : 0822-2828-3800 (HP Kantor) 

Nomor Rekening Dejavato 

Nama Akun : Yayasan Dejavato 

Bank BNI No Rekening 014-651-3074 
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