
KETAHUI HAK-HAK ANDA 

Selebaran Fakta-Fakta bagi para 

Pengungsi dan Pencari Suaka: 

Wawancara dengan FBI atau DHS  

 

Apa yang saya lakukan jika FBI atau DHS meminta untuk mewawancarai saya? 

 Hubungi Pengacara sebelum anda berbicara dengan DHS atau FBI! 

 Anda berhak mendapatkan Pengacara sebelum anda bertemu dengan siapa saja dari DHS atau FBI. 

 Anda dibolehkan untuk menolak diwawancara, namun penolakan tersebut dapat dipandang sebagai hal nyang 

mencurigakan dalam sebagian kasus. 

Catatan: Jika anda menerima dokumen apa pun dari FBI/DHS, kami sarankan anda untuk menghubungi pengacara. 

Bantuan hukum gratis tersedia di: 

Tahirih Justice Center: Houston@Tahirih.org 

Human Rights First: TXProbono@humanrightsfirst.org / (713) 955-1360 

YMCA International Services: Klinik hukum gratis langsung datang setiap hari Rabu, 9am – 3pm di 6300 

Westpark Dr., Suite 600 

Catholic Charities: Telepon 713-874-6570 untuk mengetahui tanggal sesi informasi gratis (charlas) di 2900 

Louisiana St. 

Siapakah FBI/DHS dan mengapa mereka ingin mewawancarai saya? 

 Departemen Keamanan Negara (DHS) adalah instansi pemerintahan yang bertanggung-jawab untuk menegakkan 

hukum-hukum keimigrasian Amerika Serikat dan menjaga keamanan di perbatasan. DHS berusaha menjaga 

keselamatan masyarakat dengan mengenali orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak disokong oleh 

http://houstonimmigration.org/members-directory/tahirih-justice-center/
mailto:Houston@Tahirih.org
http://www.humanrightsfirst.org/about
mailto:TXProbono@humanrightsfirst.org
https://www.ymcahouston.org/ymca-international/
https://www.ymcahouston.org/ymca-international/
http://houstonimmigration.org/members-directory/catholic-charities/


pemerintah Amerika Serikat, seperti mendukung organisasi atau perorangan dengan mengirimkan uang kepada 

kelompok-kelompok di luar negeri yang tidak disokong oleh pemerintah Amerika Serikat. 

 Badan Investigasi Federal (FBI) adalah instansi pemerintahan yang memantau keamanan dalam negeri A.S dan 

memerangi terorisme di dalam negeri maupun di tingkat internasional 

 FBI atau DHS berkemungkinan mewawancarai para pencari suaka atau pengungsi mengenai keterlibatan dalam 

bermasyarakat secara umum atau tentang hal-hal yang berpotensi mencemaskan dalam sejarah anda sebelum anda 

datang ke A.S. atau sejak anda datang ke A.S. dan mereka memerlukan keterangan tambahan. 

 FBI atau DHS berkemungkinan untuk meminta sekali atau pun beberapa kali wawancara; tidak satupun dari 

keduanya dapat diartikan sebagai pertanda buruk. 

Jika saya setuju untuk diwawancara, apa saja hak-hak saya? 

 Anda berhak didampingi pengacara. Ada beberapa organisasi hukum di Houston yang mungkin dapat menyediakan 

pengacara gratis untuk anda. 

 Anda berhak menentukan waktu dan tempat wawancara. 

 Anda berhak untuk terlebih dahulu mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

 Anda berhak didampingi penterjemah. Ada beberapa organisasi hukum di Houston yang mungkin dapat 

menyediakan penterjemah gratis bagi anda. 

Ingat: Tidak ada yang namanya deportasi langsung – anda memiliki banyak hak atas proses dan tatacara hukum, 

seperti hak mendapatkan pengacara (yang tidak dibayar oleh negara), hak dengar pendapat,  dan banyak lagi. 

Apa yang harus saya lakukan saat diwawancara? 

 Mintalah untuk diperlihatkan lencana ataupun kartu nama pewawancara saat  memulai wawancara. 

 Tanyakan nama, jabatan, instansi, nomor telepon, dan alamat email mereka. Catat dan simpan. 

 Catat apa-apa saja yang ditanyakan atau didiskusikan selama wawancara. Anda bisa juga merekam wawancara 

tersebut menggunakan telepon genggam anda daripada harus menulis catatan. 

 Anda berhak untuk menolak menyerahkan dokumen-dokumen 

 Jika anda tidak memahami pertanyaan yang diajukan, upayakan untuk mendapatkan penjelasan sebelum 

memberikan jawaban. 



 Anda berhak untuk menjawab hanya pertanyaan-pertanyaan yang anda rasa berkenan untuk menjawab. 

Bagaimanapun juga, anggaplah bahwa semua yang anda katakan akan direkam. 

 Anda dapat mengakhiri wawancara kapan saja jika wawancara berubah menjadi penyerangan, anda 

merasa tidak nyaman, atau anda ingin berbicara dengan pengacara. 

Ingat: Berbohong dengan sengaja kepada petugas adalah tindakan pelanggaran kriminal. 

Bolahkah saya memberi kepada badan amal tanpa dijadikan tersangka teroris? 

 Tergantung. Anda dimungkinkan untuk terus memberikan uang untuk kegiatan-kegiatan yang anda yakini, tetapi 

anda harus berhati-hati dalam memilih badan amal yang anda bantu. Anda diharuskan untuk tidak membantu 

badan-badan amal yang termasuk dalam daftar kelompok-kelompok teroris yang dikeluarkan oleh Departemen 

Luar Negeri A.S. [1] Memberikan bantuan keuangan atau bantuan lainnya kepada kelompok-kelompok yang 

dipandang sebagai tersangka oleh A.S. berkemungkinan untuk mempengaruhi status imigrasi anda dan 

berkemungkinan untuk menyebabkan masalah-masalah hukum lainnya bagi anda dan anggota-anggota keluarga 

anda. 

Apakah aman bagi saya untuk menjalankan ibadah di tempat-tempat peribadatan atau pun di tempat-

tempat umum? 

 Anda memiliki hak yang dijamin dalam konstitusi untuk menjalankan perintah agama. Anda berhak untuk 

mendatangi tempat peribadatan, menghadiri dan mendengar khutbah dan ceramah agama, berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan bermasyarakat, dan sembahyang(berdoa) di depan umum. Ingat, hukum berada dipihak anda 

untuk menjaga . 

 Jika anda mendapatkan reaksi kebencian, hubungi polisi, organisasi penempatan pengungsi, dan/atau organisasi 

hukum gratis. 

Apa yang harus saya lakukan jika saya merasa tidak aman? 

 Jika seseorang mengancam anda atau membuat anda merasa bahwa nyawa anda terancam, usahakan untuk 

menjauh dari orang tersebut, dan telepon 911 untuk bantuan polisi. 

 Hubungi instansi penempatan anda untuk bantuan lebih lanjut. 

 Jika anak anda diganggu di sekolah, laporkan pada sekolah tersebut dan pada instansi penempatan anda. 

Dimana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut? 

http://houstonimmigration.org/interviewrequests/#_ftn1


 Bicarakan dengan seseorang dari instansi penempatan anda 

 Telepon Dewan Relasi Islam Amerika di Houston (CAIR) di 713-838-2247 

 Kunjungi halaman web Kolaborasi Layanan Hukum Imigrasi Houston di www.houstonimmigration.org 

[1] Untuk daftar kelompok-kelompok  yang dianggap sebagai teroris oleh pemerintah A.S., lihat 

 http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 
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