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Apa Arti Pemilu A.S. 2016 Bagi Masyarakat Imigran? 
 

Apa Yang Harus Anda Lakukan: 

 Buat rencana. Didik diri sendiri tentang hak-hak anda, dan berbicara dengan keluarga anda apa yang 
harus mereka lakukan jika ICE datang ke rumah anda.  

 Berbicara dengan seorang pengacara yang terpercaya atau perwakilan terakreditasi untuk 
mendiskusikan pilihan hukum.  

Apa Yang Perlu Anda Ketahui: 

 Presiden Obama masih presiden. Hukum imigrasi saat ini akan tetap sama sampai 20 Januari 2017. 
 Kebijakan imigrasi sekarang - DACA 2012, TPS, dll - masih tersedia dan aplikasi akan diproses sampai 

perubahan yang dibuat dengan hukum. 
 Kami tidak tahu perubahan apa yang akan dilakukan atau seberapa cepat administrasi berikutnya akan 

bekerja untuk membuat perubahan. 
o Perubahan administratif, seperti menghilangkan DACA atau tindakan eksekutif lainnya, dapat 

diberlakukan dengan cepat 
o Perubahan undang-undang mengharuskan tindakan Kongres dan akan mengambil lebih banyak 

waktu untuk lulus dan dilaksanakan 
 Kami tidak tahu bagaimana (atau apakah) USCIS akan berbagi atau menggunakan informasi dari DACA 

dan aplikasi lainnya. 

 
Hindari Penipuan Imigrasi/Notario: 

 Hanya berbicara dengan pengacara dipercaya atau BIA Accredited Representatives untuk nasihat 
hukum.  

 Jangan percaya siapa pun yang menjamin hasil. Hukum imigrasi rumit dan tidak mungkin untuk 
menjamin hasil. 

Apa Yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Melamar DACA 2012: 

 Pelamar waktu pertama:  
o Jika anda mengajukan permohonan untuk DACA hari ini, aplikasi anda tidak akan diproses 

sebelum 20 Januari 2017, hari pertama pemerintahan baru. 
o Jika pemerintahan baru bertindak segera ada risiko bahwa aplikasi anda tidak akan diproses 

dan anda tidak akan mendapatkan izin kerja. 
o Anda akan berbagi informasi pribadi baru dengan USCIS. 
o Bicara dengan pengacara dipercaya tentang kasus anda sebelum melamar. 

 Pelamar pembaruan:  
o Jika anda mengirimkan aplikasi pembaruan anda hari ini, ada beberapa kesempatan aplikasi 

anda tidak akan diproses sebelum 20 Januari 2017. Pembaharuan DACA saat ini sedang diproses 
di sekitar 8 minggu. 

o Jika pemerintahan baru bertindak segera untuk mengakhiri DACA 2012 ada dua kemungkinan 
bagi mereka yang sudah memiliki daca: 

 Status DACA dicabut pada saat yang sama dengan program tersebut dieliminasi 
 Status DACA akan baik sampai tanggal kedaluwarsa bahkan jika program ini dihilangkan 

o Bicara dengan pengacara dipercaya tentang kasus anda sebelum melamar 

Bantu Lindungi Masyarakat Anda! Komunitas imigran memenangkan DACA dengan mengorganisir dan 
berjuang bersama-sama. Bergabung pertarungan untuk menjaga DACA dan perjuangan untuk kebijakan imigrasi 
yang melindungi semua orang.  


