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Dinsos Tak Bisa Diintervensi, Calon Orang Tua Bayi Temuan di Siak Kecil, Harus
Yang Penuhi Syarat

RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis, kini tinggal nunggu penyerahan dari pihak Polsek
Siak Kecil, terkait proses adopsi bayi jenis kelamin perempuan yang sebelumnya telah ditemukan di kios eceran BBM jalan lintas
Siak-Pakning, Desa Sungai Siput, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis-Riau, Senin (15/10/18) sekitar pukul 19.30 WIB lalu.
Hal ini disampaikan Plt. Kadinsos Bengkalis Hj. Martini didampingi Kabid Rehabilitasi Jhon Agustian dan Kasi Anak dan Lansia
Hj. Erna bersama staf Wan Hasan, bahwa memang awalnya yang memohon untuk mengadopsi bayi tersebut mencapai puluhan
orang.
"Namun setelah melalui seleksi, mengerucut menjadi tujuh pemohon, yang masuk kategori memenuhi syarat sebagai calon orang
tua, "ungkap Hj. Martini, Kamis (08/11/18).
Dijelaskan, dari tujuh pemohon tersebut, ada beberapa pemohon yang sudah punya anak, ada yang punya anak satu, dua. Namun ada
juga yang tidak punya anak, dan tidak mungkin punya anak lagi.
Dari tahapan seleksi ini, dari tujuh pemohon mengerucut menjadi empat pemohon, dari empat mengerucut menjadi dua dan dari dua
nanti akan mengerucut menjadi satu pemohon.
"Namun untuk proses adopsi bayi tersebut, sampai sekarang masih terkendala proses hukum di Polsek Siak Kecil. Artinya, apabila
pihak Polsek Siak Kecil sudah menyerahkan ke kita (Dinsos), maka akan segera kita lakukan proses administrasi adopsi anak. Dan
saat ini bayi tersebut posisinya masih di Puskesmas Siak Kecil, "tambah dia.
Memang, banyak pemohon yang akan mengadopsi bayi temuan di Kec. Siak Kecil tersebut, diantaranya ada pemohon yang sudah
punya anak satu dan ada juga punya anak dua. Tapi ada juga pemohon yang tidak punya anak.
"Sebab itu, kita tetap akan memprioritaskan keluarga yang tidak punya anak, yang pastinya keluarga ini memang tetap harus masuk
kategori memenuhi segala persyaratan dari Dinsos, "tambahnya.
Artinya, pihak pemohon tidak perlu khawatir, karena Dinsos akan tetap menyerahkan kepada pemohon yang betul-betul memenuhi
syarat sesuai aturan yang berlaku, "dan kita soal melakukan proses adopsi anak ini, tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, dan
kini kita tinggal menunggu penyerahan pihak Kepolisian ke Dinsos, "tutup Martini.**
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