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Daftar Pertanyaan Wawancara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Semarang

Nama :

Alamat :

Jabatan :

1. Sejauh mana peran BPOM dalam mengatur dan mengawasi peredaran obat?

2. Bagaimana prosedur tugas terkait dengan pengawasan peredaran obat?

3. Bagaimana sub-sistem pengawasan Produsen?

4. Bagaimana sub-sistem pengawasan Pemerintah?

5. Bagaimana sub-sistem pengawasan Konsumen?

6. Setiap berapa lama dilakukan sidak?

7. Apakah ada koordinasi antara BPOM dengan Dinas Kesehatan dalam

melakukan pengawasan?

8. Bagaimana penanganan BPOM terhadap obat yang sudah daluarsa?

9. Sejauh ini apakah ada penemuan kasus obat daluarsa yang dijual bebas?

10. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat daluarsa

yang dijual bebas?

11. Hambatan ada yang terjadi dalam pengawasan peredaran obat yang daluarsa?

12. Apakah sanksi yang diberikan bagi apotek-apotek yang menjual obat

daluarsa?

13. Jika ada, bagaimana prosedur sanksinya?

14. Jika ada, bagaimana mekanismenya?

15. Prosedur pemusnahan obat?

16. Bagaimana cara BPOM untuk menampung aduan masyarakat?

17. Apakah saran/usulan bagi apotek sehubungan dengan pengawasan peredaran

obat?

18. Apakah saran/usulan bagi masyarakat selaku konsumen obat?
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Daftar Pertanyaan Apotek

Nama :

Alamat :

Jabatan :

SIPA :

1. Bagaimana prosedur masuknya obat-obatan?

2. Siapa yang bertugas mengawasi masuknya obat-obatan di apotek ini?

3. Bagaimana tugasnya?

4. Bagaimana prosedur pengecekan daluarsa?

5. Bagaimana perlakuan terhadap obat yang sudah daluarsa?

6. Apakah ada perbedaan prosedur pengecekan daluarsa antara obat bebas

dengan obat keras? Jika ada apa perbedaannya?

7. Bagaimana prosedur pemusnahan obat bebas?

8. Bagaimana prosedur pemusnahan obat keras?

9. Adakah peraturan khusus terkait prosedur peusnahan obat? Apasaja?

10. Apakah ada pembinaan dan pengawasan dari lembaga pemerintah terkait?

Siapa saja?

11. Pengawasannya meliputi apa saja? Apa saja yang dilakukan? (terkait dengan

sidak, dsb)

12. Sejauh ini apakah ada penemuan kasus obat daluarsa yang dijual bebas?

13. Bagaimana BPOM mengawasi obat daluarsa? Apa saja yang dilakukan?

14. Apakah anda mengetahui sanksi apa saja yang diberikan bila terjadi indikasi

pelanggaran?

15. Apakah anda mengetahui akan adanya resiko tanggung jawab hukum jika

menjual obat yang sudah daluarsa? Apa saja?
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