
 

PANDUAN PENDAFTARAN DI FRANCE-VISAS 
 

KATA PENGANTAR 

Mulai November 26, 2018, pemerintah Prancis akan mengintegrasikan France-Visas dalam proses 
permohonan visa Prancis melalui TLScontact. France-Visas adalah situs web yang digunakan oleh 
pemerintah Prancis untuk menyediakan semua informasi mengenai visa, seperti informasi umum 
mengenai visa Prancis, proses permohonan visa, daftar dokumen untuk setiap tipe visa, serta hal-hal 
yang perlu Anda ketahui ketika Anda tiba di Prancis.  

Panduan ini dirancang oleh TLScontact untuk mempermudah proses registrasi akun dan pendaftaran 
para pemohon visa di portal France-Visas. 

Mohon dicatat bahwa akun yang didaftarkan di situs web TLScontact tidak bisa digunakan di situs 
France-Visas, dan sebaliknya, karena keduanya tidak menggunakan sistem yang sama. Dalam prosedur 
permohonan visa ini, Anda akan diminta untuk melakukan registrasi pada kedua situs web. 

Pertama-tama, harap mengunjungi situs web France-Visas di:  

https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas  

 

  

 

  

Apakah Anda memerlukan visa? Mulai permohonan visa Anda Penyerahan dokumen Anda Pelacakan permohonan Anda 

https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas


 

A. DO YOU NEED A VISA? / APAKAH ANDA MEMERLUKAN VISA? (OPSIONAL) 

Pada tahap pertama ini, Anda dapat mengecek kelayakan Anda untuk mendapatkan visa. Bila 

Anda memerlukan visa, Anda akan diberikan daftar dokumen yang diperlukan sesuai dengan situasi 

dan rencana perjalanan Anda. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi mengenai diri 

Anda. 

Tahap A. ini bisa Anda lewati apabila Anda sudah mengetahui bahwa Anda akan memerlukan visa. 

Halaman 1 : Pengecekan kelayakan Anda untuk mendapatkan visa 

 

 

  

Lokasi tempat permohonan visa Tipe visa yang diinginkan 

Tujuan utama Anda 

Otoritas penerbit dokumen perjalanan Dokumen perjalanan / paspor 

Dokumen Perjalanan Anda 

Situasi Anda 

Perjalanan Anda 

Kewarganegaraan Usia 

Apakah Anda menikah dengan Warga Negara Prancis? 

Apakah Anda berhubungan atau bepergian dengan anggota 

keluarga dari negara Uni Eropa (kecuali Prancis), EEA, atau Swiss? 

Klik “Search” bila semua data di atas telah terisi 



 

Halaman 2: Hasil pengecekan kelayakan dan verifikasi tujuan perjalanan 

  
Ringkasan Permohonan Anda 

Hasil Pencarian Anda 

Rencana Perjalanan Anda 

 Kewarganegaraan   

 Usia 

 Tempat permohonan visa 

 Tipe visa yang dipilih 

 Destinasi 

 Dokumen perjalanan / paspor 

 Otoritas penerbit paspor 

 

Rencana perjalanan Anda Tujuan utama perjalanan Anda 



 

Kalaman 3: Daftar dokumen dan biaya visa sesuai dengan situasi dan tujuan perjalanan Anda 

 

 

 

  

Ringkasan Permohonan Anda 

 Otoritas penerbit paspor 

 Rencana perjalanan 

 Tujuan perjalanan 

 Kewarganegaraan   

 Usia 

 Tempat permohonan visa 

 Tipe visa yang dipilih 

 Destinasi 

 Dokumen perjalanan / paspor 

Dokumen yang Diperlukan 

Total Biaya 

Visa 

Klik “Submit online application” 

ketika selesai 

Daftar Dokumen 



 

B. START YOUR VISA APPLICATION / MULAI PERMOHONAN VISA ANDA 

Di tahap ini, Anda harus membuat akun France-Visas dan melakukan pendaftaran untuk semua 

pemohon visa. 

Halaman 1: Memulai Aplikasi Visa Anda 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman 2: Pembuatan akun France-Visas atau masuk ke akun 

Harap mengisi bagian kiri bila Anda tidak memiliki akun, dan bagian kanan bila Anda sudah memiliki 

akun. 

 

 

 

 

 

Klik “Access the visa application” untuk mulai membuat akun France-Visa Anda 

Mulai permohonan visa Anda 



 

Halaman 4: Verifikasi e-mail yang telah didaftarkan 

 

Halaman 5: Kata sandi akun Anda 

 

Halaman 6: Pertanyaan dan jawaban rahasia Anda 

 

Halaman 7: Membuat aplikasi visa Anda 

  

Klik untuk memulai 

pengajuan aplikasi visa Anda 



 

Halaman 8: Detil rencana perjalanan Anda (1)  

 

  

Rencana Perjalanan Anda 

Negara tempat mengajukan permohonan visa 

Tipe visa yang diinginkan Negara tujuan utama perjalanan Anda 

Otoritas penerbit dokumen perjalanan Dokumen perjalanan / paspor 

Kewarganegaraan 

Kota tempat mengajukan permohonan visa 

Nomor dokumen perjalanan / paspor 

Tanggal penerbitan paspor Tanggal habis berlaku paspor 

Rencana perjalanan Anda Tujuan utama perjalanan Anda 

Apakah Anda berhubungan atau bepergian dengan anggota keluarga dari negara Uni Eropa (kecuali Prancis), EEA, atau Swiss? 

Klik “Verify” ketika selesai 



 

Halaman 9: Detil rencana perjalanan Anda (2)  

 

  

Detil identitas Anda 

Pekerjaan Anda saat ini 

Pekerjaan Anda 

Keluarga Anda 

Apakah Anda berhubungan atau bepergian dengan anggota keluarga dari negara Uni Eropa (kecuali Prancis), EEA, atau Swiss? 

Apakah Anda berhubungan atau bepergian dengan anggota keluarga berkewarganegaraan Prancis? 

Klik “Next” ketika selesai 

Identitas Anda 

Jenis kelamin 

Status perkawinan 

Nama belakang Nama belakang pada saat lahir (jika berbeda) 

Nama depan wajib (jika ada) 

Kota tempat lahir 

Nomor kartu identitas 

Negara tempat lahir 

Kewarganegaraan lain Kewarganegaraan saat lahir (jika berbeda) 

Kewarganegaraan saat ini 

Tanggal lahir 

Tanggal Bulan Tahun 

Informasi personal Anda 

Alamat 

Kodepos Kota Negara 

Nomor telepon 

Alamat email 

Apakah Anda tinggal di negara selain negara dari kewarganegaraan Anda saat ini? 



 

Halaman 10: Informasi mengenai visa terakhir Anda 

 

 

  



 

Halaman 11: Detil rencana perjalanan Anda (3)  

 

  Apakah Anda mendapatkan beasiswa? 



 

Halaman 12: Informasi akomodasi/tempat tinggal dan pendanaan Anda 

Mohon untuk mencentang tempat tinggal dan pendanaan sesuai dengan rencana perjalanan Anda 

dan mengisi formulir dengan lengkap. 

 

  



 

Halaman 13: Rangkuman dari formulir Anda dan validasi formulir permohonan visa Anda 

Di halaman ini, Anda dapat memvalidasi formulir permohonan visa Anda atau menambahkan 

pemohon visa lainnya di dalam grup Anda. 

 

  



 

Halaman khusus untuk penambahan pemohon visa lainnya: 

Bila Anda ingin menambahkan pemohon visa lainnya ke dalam grup yang sama, maka Anda wajib 

mengisi data pemohon tersebut dengan cara mengulangi tahap-tahap di atas mulai dari halaman 7. 

 

 

  



 

C. SUBMIT YOUR APPLICATION 

Halaman 1: Pengambilan jadwal janji temu di situs web TLScontact Jakarta 

 

Halaman 2: Pemberitahuan mengenai kelengkapan dokumen 

 

Di tahap ini, Anda wajib mengambil janji temu dengan cara mendaftarkan diri di situs web TLScontact 

di https://fr.tlscontact.com/id/JKT/index.php. Anda akan diminta untuk mendaftarkan ulang semua 

pemohon visa yang sudah terdaftar di dalam akun France-Visas ini. Mohon dipastikan bahwa jumlah, 

nama, dan data semua pemohon visa di France-Visas dan di akun TLScontact adalah sama. 

  

Klik “Submit to the visa center” bila Anda setuju 

https://fr.tlscontact.com/id/JKT/index.php


 

Halaman 3: Pendaftaran selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah ini, Anda wajib datang ke pusat permohonan visa pada hari dan jam janji temu Anda dengan 

membawa dokumen-dokumen yang diminta. 

 

 

Apa langkah selanjutnya? 

Formulir asli dan tanda terima pendaftaran asli 

Pada hari janji temu Anda, Anda harus membawa dokumen berikut ini: 

Mohon 

untuk 

mencetak 

dokumen 

PDF ini Pembayaran / Biometrik 

Anda wajib membayar biaya visa dan biaya layanan, jika diperlukan 

Data biometrik Anda akan diambil, jika diperlukan 

Pusat permohonan visa Anda 

TLScontact Jakarta 


