PENGUMUMAN MENGENAI OPERASI MEGA DARI
NEW SANCTUARY MOVEMENT (NSM)
Pada dua minggu terakhir September 2017, mulai September 16 atau 17, ICE berencana
melaksanakan salah satu razia imigrasi terbersar dalam sejarah agensi untuk menangkap 8,000 –
10,000 imigran melintasi Amerika Serikat. Walaupun semenjak informasi ini dibocorkan dari
sumber di dalam agensi mereka sendiri, ICE telah mengatakan bahwa mereka akan membatalkan
apa yang mereka namai “Operasi Mega,” komunitas imigran tetap harus mempersiapkan diri
untuk membela dan melindungi saudara-saudara kita dari serangan ini. ICE mempunyai agenda
yang licik; mereka rencana menangkap segitu banyak imigran untuk minta lebih banyak dana
dari Kongres dalam tahun fiskal yang akan datang. NSM siap untuk mendukung komunitas
imigran di Filadelfia, termasuk komunitas Indonesia di South Philly.
Pada September 11, 2017, NSM bekerja sama dengan Indonesian Pastors’ Network, Indonesian
Diaspora Network, and Masjid Al-Falah untuk membagikan informasi “Tahu Hak Anda” dan
program respon kilat kami, Sanctuary in the Streets, kepada pemimpin-pemimpin dalam
komunitas Indonesia. Kami akan terus berusaha untuk menyebarkan informasi ini di South
Philly. Dalam 10 tahun kami sebagai organisasi buat keadilan imigran, kami telah lihat
bagaimana kesatuan dan persiapan komunitas imigran di Filadelfia berdampak besar akan
perlakuan ICE di sini. Sebagai contoh, kami lihat bahwa ICE menghindari pergi ke rumah
orang di Filadelfia. ICE tahu bahwa di Filadelfia, NSM telah melatih hampir 700 orang untuk
melaksanakan respon kilat terhadap razia yang dilaksanakan di tempat perumahan.
Jika ICE mendatangi Anda, JANGAN LARI, JANGAN BOHONG, dan TETAP TENANG
supaya Anda bisa mikir jelas dan ingat hak-hak Anda (pimpinan Anda punya informasi yang
lebih rinci):
1. Anda berhak memeriksa “warrant” (surat pemerintah) yang ditandatangani seorang
hakim (contoh: Honorable Bob Smith), bukan seorang petugas ICE. Yakinkan bahwa
“warrant” tersebut isi dengan nama (orang yang mereka cari), alamat, dan tanggal yang
benar. Jangan buka pintu rumah atau mobil (jika ICE menarik Anda di jalan) tanpa
“warrant” tersebut. Biarpun ICE mengancam untuk mendobrek pintu, tanpa “warrant”
ini, ICE tidak punya hak masuk atau menggeledah rumah/mobil/tubuh Anda
kecuali Anda memperbolehkan. Mintalah mereka selip “warrant” dibawah pintu.
Kata-kata penting untuk latihan:
“Please show me a valid warrant.”
“I do not consent to having my (home/car/body)
searched without a warrant.”
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2. Anda punya hak untuk tetap diam. Apapun informasi yang Anda berikan kepada
petugas ICE bisa dipakai untuk merugikan Anda dalam kasus hukum. Kalau petugas ICE
memaksakan diri masuk ke dalam rumah atau mobil Anda, berusahalah untuk mengambil
informasi mereka: nomor lencana, plakat mobil, berapa banyak petugas. Kalau tidak
bisa, tidak apa-apa, yang peling penting adalah Anda tetap diam kalau mereka
mengajukan pertanyaan. Anda boleh memberikan nama Anda dan menunjukkan identitas
seperti Driver’s License atau green card (harus valid, tidak kadaluarsa), tapi jangan
tunjukkan paspor, akte kelahiran, atau identitas yll dari Indonesia! Jangan bohong,
tapi jangan memberi mereka informasi tentang status imigrasi, berapa lama di Amerika
Serikat, dll. Pengecualian: kalau ada orang tua atau anak kecil bersama Anda waktu
ICE masuk, langsung beri tahu mereka.
Kata-kata penting untuk latihan:
“I exercise my right to remain silent.”
“There are children/elderly here.”
3. Anda punya hak untuk bicara dengan pengacara Anda. Selain mengatakan bahwa
Anda akan tetap diam, Anda juga harus mengatakan bahwa Anda mau bicara dengan
pengacara Anda. Kalau Anda diambil atau ditahan ICE, jangan jawab pertanyaan
(kecuali nama Anda) atau tandatangani apapun tanpa pengacara Anda.
Kata-kata penting untuk latihan:
“I want to speak with my lawyer.”
Ingatlah bahwa biarpun tidak ada jaminan bahwa ICE tidak akan menyeleweng dari hukum, hakhak ini sangat penting untuk memberi Anda kesempatan yang terbaik untuk melawan kasus
mereka terhadap Anda.
Dalam situasi razia apapun – kalau ICE datang ke rumah Anda, nyetop mobil Anda, datangi
Anda di luar rumah atau tempat kerja Anda, dll – sebagai orang terdampak atau saksi –
sementara atau sesudah kejadian – laporkan ke NSM’s razia hotline secepatnya:
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Kalau razia sedang terjadi, begitu Anda telpon, kami akan kirim anggota kami yang sudah
ditugaskan untuk meyakinkan razia tersebut dalam beberapa menit. Anggota-anggota kami siap
di setiap area di Filadelfia. Kalau benar razia ICE, kami akan langsung aktivasi respon kilat,
memanggil siapapun yang bersedia dari kelompok orang 700 yang sudah terlatih untuk datang
dan mengadakan service ibadah di rumah Anda dan menekan ICE untuk pergi.
Kami anjurkan bahwa Anda buat rencana untuk keluarga Anda:
1) Siapa yang akan merawat anak-anak Anda atau punya surat kuasa untuk property Anda
jika Anda ditahan? NSM telah menyediakan contoh surat-surat penting untuk
menentukan hal seperti ini dalam paket yang kami bagikan dengan pimpinan
kongregasi Anda.
2) Simpanlah dokumentasi penting (paspor, akte kelahiran, surat kawin, kontak pengacara,
etc.) dalam tempat yang aman (contoh: kopi di kotak terkunci di rumah, asli di kotak
pengamanan di bank yang orang dengan surat kuasa bisa mengakses).
3) Simpanlah nomor kontak penting di dompet Anda:
a. Nomor pengacara Anda (kalau Anda perlu pengacara, NSM bisa rekomendasi
pengacara yang terbukti)
b. Nomor hotline NSM di atas
c. Nomor konsulat Indonesia: 347-806-9279 (New York) atau 202-569-7996
(Washington, DC)
Ini adalah waktu yang sulit buat semua komunitas imigran di Amerika Serikat, tapi bersama,
bersatu, and bersiap, kita kuat. Kita bisa dan kita akan menghadapi tantangan ini dengan
iman, keteguhan, dan kasih untuk satu sama lain. Apapun status kita, kita semua saudara and kita
semua layak hidup bebas dari ancaman. NSM ada di sini untuk Anda.

UNTUK INFORMASI YANG TERBARU, IKUTILAH
Website: www.sanctuaryphiladelphia.org
Twitter: @NSMPhilly
Facebook: New Sanctuary Movement of Philadelphia
Indonesian Organizer: Cynthia Oka
Cell: 267-283-7200
E-mail: cynthia@sanctuaryphiladelphia.org
Di bawah kami berikan contoh “valid warrant,” yaitu surat perintah dari pegadilan (yang harus
ditandatangani hakim) vs. “ICE warrant,” supaya Anda bisa lihat perbedaannya.
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Nama orang yang dicari

Tanda tangan hakim

Tanggal
Kota, State

Judul resmi hakim & nama, “Honorable Bob Smith”
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Teliti nama agensi di warrant!

Kalau yang tanda-tangani bukan hakim, ICE tidak
punya hak masuk atau menggeledah rumah, mobil,
atau tubuh Anda.
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