Haruskah Saya Mengajukan Permohonan SSI?
SSI (juga disebut Supplemental Security Income/Penghasilan Jaminan Tambahan) adalah
penghasilan bulanan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
SSI ditujukan untuk orang-orang yang berusia 65 tahun atau lebih dan orang-orang yang
menyandang disabilitas berat dari segala umur, termasuk anak-anak. SSI ditujukan untuk
orang-orang yang tidak memiliki banyak riwayat pekerjaan. Untuk memenuhi persyaratan
mendapatkan SSI, penghasilan yang anda miliki harus minimal atau tidak ada sama sekali
dan sumber pendapatan yang anda miliki sedikit.
Manfaat Apa Saja yang Diberikan SSI?
Tunjangan bulanan maksimal di Pennsylvania di tahun 2019 adalah sebesar $771 untuk
satu orang (atau $1.157 untuk pasangan), ditambah sejumlah uang yang diberikan
Pennsylvania sebesar $22,10 (atau $33,30 untuk pasangan). Jika anda mendapatkan SSI di
Pennsylvania, anda otomatis akan bisa mendapatkan Medicaid/Bantuan Dana Kesehatan
dan anda juga akan mendapatkan SNAP (kupon makanan).
Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan SSI?
 Telepon: Anda bisa menghubungi nomor telpon 1-800-772-1213 (TTY 1-800-3250778) pada hari Senin sampai Jumat dari jam 07.00 hingga 19.00, untuk membuat
jadual pertemuan.
 Datang langsung: Anda juga dapat mengajukan permohonan SSI dengan mengunjungi
Kantor Jaminan Sosial setempat. Anda dapat menggunakan pencari lokasi Kantor
Jaminan Sosial untuk mencari lokasi terdekat: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.
 Online: Anda dapat mengajukan permohonan SSI secara online hanya dalam kasus
tertentu. Untuk melakukannya, Anda:
o harus berusia antara 18 hingga 65 tahun;
o belum pernah menikah;
o tidak buta;
o warga negara AS yang tinggal di salah satu dari 50 negara bagian, Distrik
Kolombia atau Kepulauan Mariana Utara;
o belum mendaftar atau menerima tunjangan SSI di masa lalu; dan
o sedang mengajukan permohonan Asuransi Cacat Jaminan Sosial (Social
Security Disability Insurance, SSDI) pada saat yang sama dengan klaim SSI
Anda.
Jika Anda membutuhkan penterjemah, anda memiliki hak untuk meminta seorang
penterjemah di kantor Jaminan Sosial.
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Apa yang Harus Saya Lakukan Jika Permohonan
SSI Saya Ditolak?
SEGERA Ajukan Banding Jika Permohonan Anda Ditolak – Jangan Menunggu!
Kantor Jaminan Sosial kadang-kadang membuat beberapa kesalahan ketika menolak
permohonan SSI. Anda harus segera mengajukan banding – bahkan sebelum mencoba untuk
mendapatkan pengacara.
Sejak bulan April 2019, anda harus mengajukan banding dua kali untuk mengajukan dengar
pendapat dengan seorang hakim. Banding yng pertama disebut Reconsideration. Kantor
Jaminan Sosial akan mengevaluasi kasus anda lagi. Jika permohonan anda ditolak lagi setelah
langkah ini, jangan putus asa – ajukan banding lagi untuk dengar pendapat dengan seorang
hakim.
Setiap kali anda mengajukan banding, anda diberi waktu 60 hari meminta Kantor Jaminan
Sosial untuk meninjau keputusan penolakan itu. Jika saat ini anda sedang mendapatkan
manfaat SSI namun dihentikan, anda harus mengajukan banding dalam waktu 10 hari sejak
keputusan penolakan itu agar anda tetap mendapatkan manfaat sampai kantor Administrasi
Jaminan Sosial membuat keputusan terhadap kasus anda.
Cara Mendapatkan Bantuan
Jika permohonan SSI Anda ditolak karena SSA mengatakan bahwa Anda bukan penyandang
disabilitas, anda bisa datang ke Layanan Hukum Masyarakat secara langsung:
1410 West Erie Avenue
Philadelphia, PA 19140
Senin, Rabu, & Jumat
09.00 - 24.00

atau

1424 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19102
Senin – Jumat
09.00 - 24.00

Kiat Dasar
 Tetap temui dokter dan terapis Anda secara teratur. SSA membutuhkan bukti
bahwa Anda masih penyandang disabilitas. Sangat penting untuk menemui dokter dan
terapis anda secara teratur untuk memberi SSA informasi yang dibutuhkan sebagai
bahan untuk membuat keputusan.
 Kumpulkan semua dokumen dari sekolah dan dokter. Catatan medis dan sekolah
sangat penting untuk kasus SSI Anda. Simpanlah semua dokumen dari dokter dan
sekolah di tempat yang aman dan bawa dokumen tersebut ke setiap pertemuan tentang
kasus Anda.
 Beri tahu SSA jika Anda pindah. SSA akan mengirimi Anda surat ketika meneliti
kasus Anda. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki alamat terbaru anda, sehingga
anda dapat merespon dengan cepat dan menghindari terlewatnya tenggat waktu.
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