
 

PHILADELPHIA DEFERRED ACTION NETWORK 

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)  

(Tindakan Penundaan untuk Kedatangan di 

Masa Kanak-Kanak) 

Apa yang Perlu Diketahui Imigran Muda 

 

Apakah Deferred Action (DACA) itu? 
 

Deferred Action (DACA) adalah prosedur yang memungkinkan non-warga negara tertentu untuk 

tinggal di AS dan bekerja secara legal, tanpa takut dideportasi, selama periode 2 tahun.  Mereka 

yang mendapatkan Deferred Action akan berhak untuk mendapatkan izin kerja, kartu jaminan sosial, 

dan ID negara bagian tertentu, seperti SIM. 

 

Deferred Action BUKAN Dream Act (Undang-Undang Impian). Hal ini tidak mengarah pada 

penerimaan menjadi penduduk permanen atau “green card” (kartu hijau).  
 

Apakah saya berhak untuk mendapatkan Deferred 

Action? 
 

Agar memenuhi syarat untuk Deferred Action, Anda harus membuktikan bahwa Anda memenuhi 

SEMUA persyaratan kelayakan di bawah ini: 

 

 Harus sudah berada di A.S. sebelum berusia 16 tahun 

 Harus sudah tinggal di A.S. secara terus menerus sejak 15 Juni 2007 

 Harus tidak memiliki status imigrasi yang sah pada tanggal 15 Juni 2012 

 Harus berusia sedikitnya 15 tahun –  kecuali jika Anda dalam proses pemulangan, atau 

mendapat perintah pemulangan sebelumnya atau keberangkatan sukarela 

 Harus berusia 30 tahun atau kurang pada tanggal 15 Juni 2012 (orang yang sudah berusia 

31 tidak berhak) 

 Harus sudah lulus sekolah menengah atas, saat ini sedang sekolah, memperoleh GED, 

atau merupakan veteran militer yang diberhentikan dengan hormat. 

o Sekolah termasuk: Kursus GED, pelatihan karier, dan kelas ESL JIKA mereka 

mengarah pada pendidikan pasca-sekunder. Jika Anda terdaftar di sekolah sekarang, 
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Anda masih dapat memenuhi syarat jika Anda belum pernah belajar di sekolah di A.S. 

sebelumnya. 

 Harus tidak divonis sebagai pelaku kejahatan berat, melakukan satu pelanggaran 

hukum ringan yang signifikan atau tiga atau lebih pelanggaran hukum ringan – DUI 

dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum ringan yang signifikan 

 Harus tidak menimbulkan ancaman pada keamanan nasional 

 

Keputusan untuk memberikan Deferred Action akan diambil secara kasus-per-kasus dan bukan 
setiap imigran muda akan memenuhi syarat. 
 

 

Berapakah biayanya? 
 

Biaya permohonan US Citizenship and Immigration Service (USCIS) adalah $465. Jika Anda tidak 

mampu membayar biaya permohonan ini, Anda dapat menghubungi Koordinator Deferred Action di 

bawah ini untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa. 

 

Dokumen apakah yang saya perlukan untuk 

Permohonan DACA? 
 

 Bukti bahwa Anda sudah berada di Amerika Serikat pada 15 Juni 2012. Misalnya: 

kuitansi/struk dari hari itu, foto, bukti bahwa Anda bekerja atau berada di sekolah, email, 

rekaman telepon, atau bukti lain apa pun bahwa Anda berada di AS pada hari itu.  

 Bukti bahwa Anda masuk ke AS sebelum usia 16, dan sudah terus menerus tinggal di AS 

sejak 15/6/2007. Misalnya: Tagihan, tagihan medis, kuintasi, arsip sekolah, tagihan utilitas, 

selip gaji, Kuintasi Western Union, catatan keuangan –  dokumen apa saja yang berisi nama 

dan alamat Anda dan tanggal dapat digunakan.  

 Bukti kehadiran dan kelulusan sekolah menengah atas, GED, atau perguruan tinggi Anda. 

Dokumen yang akan dipertimbangkan: kartu laporan, ijazah (diploma), sertifikat GED, dan 

transkrip.  

 Dokumen yang menunjukkan usia Anda, seperti akta kelahiran atau paspor. 
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Bagaimana cara saya mengajukan permohonan?  
 

Jika Anda yakin bahwa Anda dapat berhak, kami mendorong Anda untuk mengikuti sesi informasi 

dan/atau menghubungi salah satu organisasi pelayanan hukum yang tercantum di bawah ini.  

 

Daftar Sesi Informasi Deferred Action yang akan datang dan Klinik Hukum dapat ditemukan di 

www.paimmigrant.org, atau Anda dapat menghubungi Koordinator Deferred Action, Michele 

Contreras, di Pennsylvania Immigration & Citizenship Coalition pada nomor 215-832-3482, atau 

mengirim email ke michelecontreras@paimmigrant.org. 

 

Untuk bantuan hukum, hubungi organisasi non-pemerintah ini yang menyediakan layanan hukum 

gratis atau murah: 

 Catholic Social Services - Layanan Imigrasi  
   215-854-7019 www.catholicsocialservicesphilly.org 

 Esperanza Immigration Legal Services  
 215-324-0746, ext. 298 www.esperanza.us  

 HIAS Pennsylvania  
         215-832-0900 www.hiaspa.org  

 Nationalities Service Center  
 215-893-8400 www.nscphila.org 


