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Budaya Good Governance dan transparansi dalam Pengelolaan Pola Keuangan BLUD mulai
diterapkan dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena pembentukan BLUD
lebih dilatarbelakangi oleh keinginan publik serta keinginan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan yang mengedepankan prinsip efesiensi dan produktivitas. Dengan kapasitas yang
dimiliki BLUD dalam pengelolaan BLUD ditetapkan dengan tujuan pelayanan yang berkualitas
dan tidak untuk mencari keuntungan. Penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik melalui
implementasi tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang
kuat, serta budaya organisasi yang kondusif. Semua itu harus tercermin dalam operasional dan
manajemen berkualitas yang diterapkan di setiap masing-masing BLUD. Antusiasme
masing-masing BLUD di setiap daerah, dan tanggung jawab yang besar untuk mendukung
transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan meningkatkan inovasi layanan, kualitas pelayanan,
hingga pemanfaatan aset BLUD dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal.

BLUD yang terdiri dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan instansi yang
harus menerapkan Good Governance agar kinerja instansi tersebut baik dan dapat mencapai
tujuan organisasi. Elemen-elemen dalam menerapkan Good Governance, salah satunya berkaitan
transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan suatu kegiatan yang
akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kewajiban BLUD untuk
menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sesuai dengan
Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai
kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. pada saat
ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan BLUD.
Perubahan itu sangat mempengaruhi posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BLUD.
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