
 

Prosedur dan Persyaratan Mengikuti Workcamp ke Luar Negeri 
 
 

1. Pengertian Workcamp 
Workcamp merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh sekelompok volunteer (group) dengan 
durasi program antara 2 – 3 minggu. Jenis kegiatan workcamp sangat beragam seperti kegiatan 
pendidikan dengan anak-anak, penyandang disabilitas, orang jompo, kegiatan kemasyarakatan dan 
kesehatan, perlindungan lingkungan dan hewan, kegiatan renovasi, dll. 

 

2. Prosedur 
Para kandidat peserta yang berminat untuk mengikuti program workcamp ke luar negeri harus 
mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut: 
 Tahap Awal 

1) Kandidat peserta membaca dokumen deskripsi program workcamp luar negeri. 
2) Kandidat peserta memilih program yang telah dipertimbangkan dan diminati (bisa lebih dari 

satu program dan maksimal 2 negara) kemudian ditulis di formulir VEF. 
3) Kandidat peserta mengisi semua dokumen persyaratan secara lengkap. 
4) Kandidat peserta mengirimkan semua dokumen persyaratan ke email stv@dejavato.or.id  

 
 Tahap Seleksi 

1) Dejavato menerima dokumen persyaratan dari kandidat peserta dan memeriksa 
kelengkapannya. Apabila semua persyaratan sudah lengkap, Dejavato akan memproses ke 
tahap selanjutnya. Namun apabila ada persyaratan yang kurang, Dejavato tidak akan 
memproses ke tahap selanjutnya. 

2) Dejavato menghubungi kandidat peserta yang persyaratannya sudah lengkap untuk tes 
interview. 

3) Dejavato mengirimkan formulir kandidat peserta yang lolos tes interview ke partner di luar 
negeri untuk diseleksi. 

4) Kandidat peserta menunggu hasil seleksi dari partner di luar negeri. 
5) Dejavato menerima hasil seleksi dari partner di luar negeri dan mengumumkan ke kandidat 

peserta. Apabila lolos seleksi dan diterima, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan bagi 
yang tidak lolos seleksi, bisa mencoba di kesempatan yang lain. 
 

 Tahap Setelah Resmi Dinyatakan Diterima 
1) Dejavato mengirimkan dokumen penerimaan ke peserta, surat pernyataan dan dokumen 

yang terkait lainnya. 
2) Peserta membayar program fee (sesuai dengan harga program yang dipilih) ke Dejavato 

paling lambat 3 (tiga) hari setelah dinyatakan diterima. Program fee bisa ditransfer ke 
rekening berikut: 
 
A/n. YAYASAN DEJAVATO 
No Rek: 014 – 651 – 3074 
Bank BNI 45 Cabang Karangayu 
Jl. Jend.Sudirman No. 195 Semarang 
 
Setelah melakukan transfer, peserta wajib mengirimkan slip atau bukti transfer ke email 
stv@dejavato.or.id atau wa 0818-452-704. 
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*Note 
 Program fee sudah termasuk : 
1) Fasilitas makan selama kegiatan 
2) Akomodasi tempat tinggal selama kegiatan 
3) Aktivitas terjadwal sesuai dengan pilihan program 
4) Sertifikat kegiatan (Diberikan setelah selesai kegiatan dan mengumpulkan laporan) 
5) Belajar budaya dan adat istiadat setempat 
6) Interaksi dengan peserta dari berbagai negara 

 Program fee belum termasuk : 
1) Transport dan tiket pesawat domestik dan internasional PP 
2) Biaya pembuatan paspor, visa & asuransi perjalanan 
3) Uang saku dan keperluan pribadi 

3) Perihal Visa 
Bagi peserta Indonesia, ada negara yang tidak perlu visa dan ada negara yang 
membutuhkan visa. 
 
Tidak Perlu Visa : negara anggota ASEAN dan negara yang memberikan bebas visa bagi WNI 
seperti Hong Kong, Macau, Colombia, Peru. Negara yang hanya membutuhkan Visa on 
Arrival (visa dapat diproses ketika tiba di bandara negara tujuan) seperti Nepal, dan Turki. 
Bagi peserta yang telah diterima di negara yang tidak perlu visa, bisa segera membeli atau 
issued tiket pesawat. 
 
Perlu Visa : negara di ASIA seperti Jepang, Korea Selatan, China serta negara di EROPA. 
PENTING! Bagi peserta yang telah diterima di negara yang perlu visa, TIDAK 
DIPERKENANKAN untuk membeli atau issued tiket pesawat. Peserta bisa membeli atau 
issued tiket pesawat setelah proses pembuatan visa selesai dan telah mendapatkan visa 
yang diperlukan. 
- Dejavato membantu peserta dalam proses pembuatan visa ke kedutaan luar negeri 

yang ada di Indonesia. Peserta harus menyiapkan semua dokumen persyaratan visa 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dinyatakan diterima.  

- Peserta mengajukan visa sendiri ke travel agent atau langsung ke kantor kedutaan, 
kemudian menunggu proses sampai diumumkan. 

- Kedutaan memberikan hasil pembuatan visa. Peserta yang mendapatkan visa ke luar 
negeri bisa segera membeli atau issued tiket pesawat. Sedangkan bagi peserta yang 
tidak mendapatkan visa ke luar negeri, uang biaya pembuatan visa tidak dapat 
dikembalikan. Dejavato hanya akan mengembalikan uang program yang sudah 
ditransfer oleh peserta. 

4) Peserta mempersiapkan semua hal yang harus dibawa ke luar negeri sesuai dengan 
panduan dari partner luar negeri.  

5) Peserta berangkat ke luar negeri untuk berkegiatan. 
 

 Tahap Akhir 
1) Peserta pulang dari luar negeri dan mengirimkan laporan berupa newsletter, foto kegiatan 

pilihan sebanyak 20 (dua puluh) buah dan video pendek paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
pulang ke Indonesia. 



 

2) Peserta yang telah mengirimkan laporan akan diberikan sertifikat internasional oleh 
Dejavato. Bagi peserta yang tidak mengirimkan laporan, maka tidak akan diberikan 
sertifikat. 
 

3. Persyaratan 
Untuk dapat mengikuti kegiatan workcamp ke luar negeri, persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
kandidat adalah sebagai berikut: 

1) Warga Negara Indonesia usia minimal 18 tahun. 
2) Memiliki paspor 48 halaman yang masih berlaku minimal 12 bulan. 
3) Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 
4) Mampu berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan (untuk beberapa pilihan program di negara 

tertentu yang ada persyaratan khusus). 
5) Open minded, disiplin, bertanggungjawab dan mau bekerja keras. 
6) Mempunyai komitmen untuk mengikuti program dari awal hingga selesai dengan tunduk pada 

peraturan dan persyaratan yang berlaku. 
7) Harus menyadari bahwa program ini adalah kegiatan workcamp yang bertujuan untuk 

memberikan kontribusi, belajar dan tukar budaya.  Bukan kegiatan yang hanya bertujuan untuk 
liburan atau traveling ke luar negeri dengan biaya murah. 

 Dokumen persyaratan mengikuti kegiatan : 
1) Mengisi formulir VEF. 
2) Menulis motivation letter dalam bahasa Inggris sebanyak 1 halaman A4 format word. 
3) Mengisi dokumen sebagai berikut : 

a) Formulir biodata kandidat disertai foto terbaru 
b) Formulir pernyataan orang tua 
c) Formulir referensi bukan family 
d) Formulir referensi family tidak serumah 
e) Formulir surat pernyataan (apabila sudah dinyatakan diterima) 

4) Melampirkan fotokopi Paspor 48 halaman yang masih berlaku minimal 12 bulan. 
5) Melampirkan fotokopi KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. 

 
4. Pembatalan 

1) Jika peserta tidak membayar biaya program dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dinyatakan diterima, 
maka peserta otomatis dianggap menggundurkan diri. 

2) Pembatalan yang dilakukan oleh peserta dengan alasan apapun – NON REFUNDABLE / TIDAK ADA 
PENGEMBALIAN BIAYA. 

3) 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 membantu memfasilitasi untuk pengembalian biaya tiket pesawat peserta dengan 
catatan kondisi tiket bisa di refund dan pengembalian mengikuti prosedur dari maskapai atau 
travel agency. 

4) 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) dan 
tiket pesawat peserta yang gagal berangkat akan hangus, biayanya menjadi tanggungan penuh 
peserta. 


