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JKN dan Masalah yang “hangat”:

• Klaim
• Perubahan regulasi

• Perubahan sistem

• Pending masih mengganjal

• Defisit
• Data simpang siur

• Perubahan kebijakan

• RS menjadi “sasaran”

• Fraud
• Berita marak

• KPK mulai “bergerak”
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Pasal 1. Pengertian

 Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya 
disebut Kecurangan JKN adalah tindakan yang:

 dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, 
pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan 

 untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan 
kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 

 melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.



FRAUD Harus Memenuhi Unsur
• menutupi data yang sebenarnya (Misrepresentation of 

material fact); 

• melanggar ketentuan yang telah ditetapkan  (distrust); 

• merugikan pihak lain (Victim);

• dilakukan dengan sengaja (Intent); dan

• mengakibatkan kerugian (Damage).

Lampiran Permenkes 36/2015



Pasal 2. pelaku

 Kecurangan JKN dapat dilakukan oleh: 
• a.peserta;

• b.petugas BPJS Kesehatan; 

• c.pemberi pelayanan kesehatan;

• d.penyedia obat dan alat kesehatan.



Potensi Fraud di FKRTL

False Klaim
Up coding
Unbundling
Double Klaim
Misrepresentasi
Readmission
Prematur Discharge

15 seperti negara lain, 
3 yang khas Indonesia

Meminjamkan Kartu kepada 
orang yang tidak berhak, 

Pasien ingin memperpanjang 
RINAP (Kss jiwa)

Rujukan APS

False Klaim, 

Mengganti tanggal rujukan, 

Kesalahan Eligibilitas,

Fraud yang dilakukan oleh 
Peserta Mandiri/Pemberi 
Kerja misalnya tidak 
menyetorkan kewajiban iuran 
sesuai kondisi sebenarnya, 

PHK secara administrasi 
untuk mendapatkan manfaat 
pelayanan selama 6 bulan 
tanpa membayar premi

Penggelapan klaim 

Mengajukan klaim fiktif 

Membuatkan kartu 
peserta yg tidak berhak

Pungli untuk penerbitan 
kartu/ legalisasi SEP

Kolusi dengan Faskes 
untuk mengubah kode 
pelayanan lebih mahal

Bekerjasama dengan 
Faskes untuk mengajukan 
klaim berulang

Bekerjasama dg Faskes 
memindahkan PPK TK I

Suap dan Gratifikasi Ilegal 
dari Faskes/ Organisasi 
Profesi/ Peserta/ Pihak 
lain

Provider

Peserta
BPJSK

Tidak memenuhi 
pasokan 
alkes/farmasi

Kolusi harga tidak 
ssuai e-catalog  

Kecurangan lain

Industri



Fraud oleh FKRTL

Pasal 5 PMK 36/2015

1. penulisan kode diagnosis yang 
berlebihan/upcoding;

2. penjiplakan klaim dari pasien lain/cloning;

3. klaim palsu/phantom billing;

4. penggelembungan tagihan obat dan 
alkes/inflated bills;

5. pemecahan episode pelayanan/services 
unbundling or fragmentation;

6. rujukan semu/selfs-referals;

7. tagihan berulang/repeat billing;

8. memperpanjang lama perawatan/
prolonged length of stay;

9. memanipulasi kelas perawatan/type of 
room charge;

10. membatalkan tindakan yang wajib 
dilakukan/cancelled services;

11. melakukan tindakan yang tidak perlu/no 
medical value;

12. penyimpangan terhadap standar 
pelayanan/standard of care;

13. melakukan tindakan pengobatan yang tidak 
perlu/unnecessary treatment;

14. menambah panjang waktu penggunaan 
ventilator;

15. tidak melakukan visitasi yang 
seharusnya/phantom visit;

16. tidak melakukan prosedur yang 
seharusnya/phantom procedures; admisi 
yang berulang/readmisi;

17. melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai 
dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan tertentu; 

18. meminta cost sharing tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan

19. tindakan Kecurangan JKN lainnya selain 
angka 1 sampai dengan angka 18.







ICW: GATRA 









Pasal 7. Pencegahan umum

 Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dalam 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kabupaten/Kota, dan FKRTL yang 
bekerjasama dengan BPJS, harus membangun Sistem 
Pencegahan Kecurangan JKN.



Pencegahan di BPJS Kesehatan

Pasal 8 PMK 36/2015

Per BPJSK 7/2016: termasuk untuk dugaan di RS



Pencegahan Fraud di FKRTL



Pasal 13. Pencegahan di FKRTL
1. FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus 

membangun sistem pencegahan Kecurangan JKN melalui:
• a. penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN;

• b. pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu 
dan kendali biaya; dan

• c. pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN sebagai bagian dari tata 
kelola organisasi dan tata kelola klinis yang berorientasi kepada kendali mutu 
dan kendali biaya.



Pencegahan di FKRTL

 Diatur lebih detail pada: 
 Pasal 14. Kebijakan dan Pedoman Pencegahan 

 Pasal 15. Pelayanan Beriorientasi Kendali Mutu dan Biaya  

 Pasal 16 – 17. Pembangunan Budaya Pencegahan

 Pasal 18 – 19. Tim Pencegahan Kecurangan JKN 

 Pasal 20 – 21. Upaya-upaya Pencegahan

 Pasal  22. Upaya Deteksi Dini

 Pasal 23. Investigasi

 Pasal 24. Pelaporan Hasil Deteksi dan Investigasi



Pasal 14.

• (1) Kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan 
bagian dari peraturan internal FKRTL, yang secara teknis diuraikan 
dalam bentuk tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik.

• (2) Kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengatur dan mendorong 
seluruh sumber daya manusia FKRTL bekerja sesuai etika, standar 
profesi, dan standar pelayanan.

• (3) Substansi kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan JKN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengaturan yang 
ingin diterapkan dan prosedur penerapannya termasuk standar 
perilaku dan disiplin, monitoring dan evaluasi yang memastikan 
kepatuhan pelaksanaan, serta penerapan sanksi pelanggarnya.



Pasal 15.

• (1) Pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi 
kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 
• a. penggunaan konsep manajemen yang efektif dan efisien; 

• b. penggunaan teknologi informasi berbasis bukti; dan 

• c. pembentukan tim pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL. 

• (2) Teknologi informasi berbasis bukti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b harus mampu memonitor dan 
mengevaluasi semua kegiatan di FKRTL secara efisien dan 
terukur. 



Pasal 16.
• (1) Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN sebagai bagian dari 

tata kelola organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c 
berdasarkan prinsip: 
• a. transparansi; 

• b. akuntabilitas; 

• c. responsibilitas; 

• d. independensi; dan 

• e. kewajaran. 

• (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun 
dalam mengungkapkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk 
pencegahan Kecurangan JKN. 



• (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kejelasan fungsi struktur sistem dan 
pertanggungjawaban pelayanan sehingga pengelolaan terlaksana 
dengan efektif. 

• (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan 
pelayanan terhadap prinsip organisasi yang sehat dalam rangka 
pencegahan Kecurangan JKN. 

• (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan suatu keadaan dimana organisasi dikelola secara 
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip organisasi yang sehat dalam rangka pencegahan Kecurangan 
JKN. 

Pasal 16.



Pasal 17.

• (1) Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan JKN sebagai 
bagian dari Tata kelola klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
• a. ketepatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan;

• b. penerapan standar pelayanan, pedoman pelayanan klinis, dan

• clinical pathway;

• c. audit klinis; dan

• d. penetapan prosedur Klaim.

• (2) Tata kelola klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18.

• (1) Tim pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL terdiri atas unsur 
satuan pemeriksaan internal, komite medik, perekam medis, 
Koder, dan unsur lain yang terkait.

• (2) Tim pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. melakukan deteksi dini Kecurangan JKN berdasarkan data Klaim 

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKRTL;

 b. menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang 
berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;

 c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik 
yang baik;



 d. meningkatkan kemampuan Koder, serta dokter dan petugas lain yang 
berkaitan dengan Klaim;

 e. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan 
JKN;

 f. monitoring dan evaluasi; dan

 g. pelaporan.

Pasal 18.



• (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tim pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL berkoordinasi 
dengan BPJS Kesehatan baik secara berkala maupun sewaktu-
waktu.

Pasal 18.



Pasal 19.

• Dalam hal klinik utama atau fasilitas kesehatan yang setara 
belum memiliki tim pencegahan Kecurangan JKN, pencegahan 
Kecurangan JKN dapat dilakukan oleh tim pencegahan 
kecurangan JKN di FKTP yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 



Pasal 20.

(1) FKRTL harus melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini 
Kecurangan JKN terhadap seluruh Klaim yang diajukan kepada 
BPJS Kesehatan. 

• (2) Upaya pencegahan Kecurangan JKN di FKRTL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

• a. peningkatan kemampuan Koder, dokter, serta petugas lain yang 
berkaitan dengan Klaim; dan 

• b. peningkatan manajemen dalam upaya deteksi dini Kecurangan JKN. 



Pasal 20

• (3) Upaya deteksi dini Kecurangan JKN di FKRTL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: 
• a. analisis data Klaim; 

• b. investigasi; dan 

• c. pelaporan hasil analisis data Klaim dan investigasi Kecurangan JKN. 



Pasal 21.

• (1) Peningkatan kemampuan Koder dalam upaya pecegahan 
Kecurangan JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
huruf a paling sedikit berupa: 

• a. identifikasi faktor-faktor penting atau meningkatkan akurasi koding 
untuk mencegah kesalahan; 

• b. edukasi tentang pengetahuan Kecurangan JKN; 

• c. pelatihan dan edukasi koding yang benar; 

• d. penyesuaian beban kerja Koder dengan jumlah tenaga dan 
kompetensinya; dan 

• e. meningkatkan interaksi dengan staf klinis dalam rangka memastikan 
diagnosa primer dan sekunder. 



Pasal 21

• (2) Peningkatan kemampuan dokter serta petugas lain yang 
berkaitan dengan Klaim dalam upaya pecegahan Kecurangan JKN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a paling 
sedikit berupa: 
• a. pemahaman dan penggunaan sistem koding yang berlaku; 

• b. melakukan edukasi dan pemberian pemahaman tentang langkah-
langkah pencegahan dan sanksi Kecurangan JKN; 

• c. meningkatkan ketaatan terhadap standar prosedur operasional; dan 

• d. menulis dan memberikan resume medis secara jelas, lengkap dan tepat 
waktu. 



Pasal 21

• (3) Peningkatan manajemen fasilitas kesehatan dalam upaya 
pecegahan kecurangan JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (2) huruf b paling sedikit berupa: 
• a. penguatan tugas Koder sebagai pendamping verifikator, investigator, dan auditor 

internal pada satuan pemeriksaan internal yang khusus untuk audit klaim; 

• b. melakukan surveilans data atau audit data rutin; 

• c. penggunaan perangkat lunak untuk pencegahan Kecurangan JKN; 

• d. membuat panduan praktik klinik pada setiap jenis layanan dengan 
mengimplementasikan clinical pathway. 

• e. membentuk tim edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan. 

• f. membuat kebijakan prosedur dan pengendalian efektif untuk menghalangi, 
mencegah, mengetahui, melaporkan, dan memperbaiki potensi Kecurangan JKN. 



Pasal 22.

• (1) Analisis data Klaim dalam upaya deteksi dini Kecurangan JKN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan 
secara rutin oleh tim pencegahan Kecurangan JKN. 

• (2) Analisis data Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui teknik pendekatan: 
• a. mencari anomali data; 

• b. predictive modeling; dan 

• c. penemuan kasus. 



Pasal 22

• (3) Analisis data Klaim di FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan secara manual dan/atau dengan memanfaatkan 
aplikasi verifikasi klinis yang terintegrasi dengan aplikasi INA-
CBGs. 

• (4) Dalam melakukan analisis data Klaim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tim pencegahan Kecurangan JKN dapat 
berkoordinasi dengan verifikator atau pihak lain yang diperlukan. 



Pasal 23.

(1) Investigasi dalam upaya deteksi dini Kecurangan JKN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan 
untuk memastikan adanya adanya dugaan Kecurangan JKN, 
penjelasan mengenai kejadiannya, dan latar belakang/alasannya. 

(2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
tim investigasi yang ditunjuk oleh tim pencegahan Kecurangan 
JKN dengan melibatkan unsur pakar, asosiasi rumah 
sakit/asosiasi fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim investigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan audit. 



Pasal 24.
• (1) Pelaporan hasil deteksi dan investigasi adanya dugaan 

Kecurangan JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 
huruf c dilakukan oleh tim pencegahan Kecurangan JKN kepada 
pimpinan fasilitas kesehatan. 

• (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
• a. ada atau tidaknya kejadian Kecurangan JKN yang ditemukan; 
• b. rekomendasi pencegahan berulangnya kejadian serupa di kemudian 

hari; dan 
• c. rekomendasi sanksi administratif bagi pelaku Kecurangan JKN. 



Tindak Lanjut



Pasal 25. Pengaduan
• (1)Setiap orang yang mengetahui adanya tindakan Kecurangan 

JKN dapat melakukan pengaduan secara tertulis. 
• (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada pimpinan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi.

• (3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memuat paling sedikit:
• a. identitas pengadu;
• b. nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindakan 

Kecurangan JKN; dan
• c. alasan pengaduan.

• Diatur lebih detail pada pasal 26



Pasal 26. 

1. Pimpinan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi harus menindaklanjuti 
pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan 
cara melakukan investigasi.

2. Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan melibatkan BPJS Kesehatan, tim pencegahan 
Kecurangan JKN di FKTRL, atau tim pencegahan Kecurangan 
JKN FKTP yang dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



Pasal 26
3. Pimpinan fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi setelah melakukan 
investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menetapkan ada tidaknya tindakan Kecurangan JKN.

4. Dalam hal terjadi perselisihan pendapat terhadap penetapan 
ada tidaknya Kecurangan JKN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dapat meneruskan pengaduan kepada Tim 
pencegahan Kecurangan JKN yang dibentuk oleh Menteri



Pasal 27. Pembinaan dan Pengawasan

• (1) Pembinaan dan pengawasan pencegahan Kecurangan JKN dilakukan oleh 
Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

• (2) Di rumah sakit, dapat melibatkan badan pengawas rumah sakit, dewan 
pengawas rumah sakit, perhimpunan/asosiasi perumahsakitan, dan 
organisasi profesi.

• (3) Di klinik utama atau yang setara dan FKTP, dapat melibatkan asosiasi 
fasilitas kesehatan dan organisasi profesi.

• (4) Dilaksanakan melalui:
• a.advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
• b.pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
• c.monitoring dan evaluasi.



Pasal 28. Sanksi Administrasi
• (1)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat 
memberikan sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, 
dan penyedia obat dan alat kesehatan. 

• (2)Sanksi administratif berupa:
• a. teguran lisan;
• b. teguran tertulis; dan/atau
• c. perintah pengembalian kerugian akibat Kecurangan JKN kepada pihak 

yang dirugikan.
• (3)Dalam hal tindakan Kecurangan JKN dilakukan oleh pemberi pelayanan 

atau penyedia obat dan alat kesehatan, sanksi administrasi dapat ditambah 
dengan denda paling banyak sebesar 50% dari jumlah pengembalian kerugian 
akibat tindakan Kecurangan JKN.

• (5)Sanksi administrasi tidak menghapus sanksi pidana



Pasal 30. Peralihan
• (1)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, direktur/kepala 

rumah sakit, penanggungjawab klinik utama atau yang setara, 
asosiasi fasilitas kesehatan, dan  organisasi profesi harus 
melakukan sosialisasi.

• (2)Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, direktur/kepala 
rumah sakit dan penanggungjawab klinik utama atau yang setara 
harus membuat sistem pencegahan Kecurangan JKN paling 
lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

• (3)Dalam hal terjadi Kecurangan JKN selama dilakukan sosialisasi 
dan pembuatan sistem pencegahan Kecurangan JKN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum 
dapat dikenakan.



Pasal 31
 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 (Seharusnya telah) Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 30 April 
2015 ---- berarti 30 Oktober sudah tersusun sistem Pencegahan 
Kecurangan 



Dinkes
Manajemen RS

Tim Pencegahan Kecurangan

Tim KMKB 
RS

DPK / 
TPK

SPITim 
Teknis

Org. 
Profesi

TKMKB

JKN

BPJSK

BPJSK

Inter-profesi
Nakes

RM, Koder, 
Keuangan

RS

(Tonang, 2016)
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Satgas Pencegahan Kecurangan

• Kemenkes – KPK – BPJSK (22 Februari 2017)

• PERSI mengadakan Audiensi dengan Pimpinan KPK (Maret 
2017) 

TAHAPAN:

• Trimester II – III adalah masa penyusunan Standar. 

• Trimester IV mulai ada Uji Petik

• Tahun 2018: Penindakan



Satgas Pencegahan Kecurangan

PENINDAKAN:

• Perbaikan sistem

• Denda

• Pidana



Monev dalam JKN?

JKN

DJSN

Kemkes

Bappenas

OJK

pengembangan program 
Jaminan Kesehatan Nasional 
dan kepesertaan secara 
menyeluruh 

sehat tidaknya 
pengelolaan keuangan evaluasi status kesehatan, 

kemiskinan, pertumbuhan 
ekonomi, social protection 
dan fiskal 

penyelenggaraan 
pelayanan jaminan 
kesehatan 

(Tonang, 2014)



Siapa yang mengawasi BPJSK?

BPJSK

Internal
Dewas & 

SPI

BPK
KPK

Eksternal:

DJSN & 
OJK

UU 24/2011
PP 87/2013
Perpres 12/2013 (Tonang, 2014)



Laporan Keuangan BPJSK?

Paling Lambat
30 Juni tahun
berikutnya

Kepada
Presiden

Tembusan;

Menkeu, 
Menkes, OJK, 
BPK, DJSN

Tahunan

Paling Lambat
tanggal 15 bulan
berikutnya

Kepada Menkeu, 
Menkes, OJK dan
DJSN

Bulanan

Permintaan
Presiden

Paling lambat
dalam 15 hari

Sewaktu-
waktu

(Tonang, 2015)
UU 24/2011; PP 87/2013; 
PP 84/2015



TO DO THE RIGHT THINGS 
RIGHT


