
ABSTRAK 

Sejalan dengan reformasi disegala bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat, telah muncul aspirasi dan tuntutan baru masyarakat untuk 
berperan aktif dan terlibat dalam mewujudkan kualitas kehidupan 
masyarakat yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya suatu system yang 
baik dan memadai untuk mengakomodasi hal tersebut. 

Sebagaimana kita ketahui sumber utama penerimaan bea cukai adalah 
dari penerimaan bea masuk ( dan cukai ) dimana sangat berperan dalam 
menyumbang penerimaan Negara selain dari penerimaan pajak. Sehingga 
diharapkan adanya system penerimaan yang baik dan terorganisir agar tidak 
ada penyimpangan-penyimpangan dalam penerimaan Negara tersebut. 
Karena itu di institusi bea dan cukai terdapat pembagian tingkatan 
wewenang yang terbagi dalam beberapa wilayah ( Kanwil ) dimana tiap
tiap wilayah tersebut bertanggung jawab untuk masing-masing wilayah 
tersebut, untuk itu perlu dibantu oleh beberapa kantor pelayanan. Seperti 
kita ketahui KPBC merupakan bagian dari institusi bea cukai yang 
berhubungan langsung dengan importer dan eksporter sehingga perlu ada 
pengawasan ekstra pada KPBC karena jika mulai bagian yang terkecil 
sudah bobrok maka semakin ke atas akan semakin parah. Jadi sebisa 
mungkin segala penyimpangan yang berkaitan dengan penerimaan dapat 
dihindarkan sedari dini. 

Untuk itu dibutuhkan suatu Iaporan keuangan sebagai alat untuk 
menjembatani hal tersebut yaitu dengan adanya system 
pertanggungjawaban yang baik dan dapat dipercaya agar dapat diketahui 
dengan seksama aliran dan yang masuk dan keluar. Dimana sebelum 
mencapai akuntabilitas tersebut perlu adanya penerapan Good Governance 
atau yang lebih dikenal dengan tata kelola kepemerintahan yang baik. 
Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance diharapkan 
akuntabilitas dapat tercapai. Pelaksanaan prinsip -prinsip good governance 
dapat diketahui lewat interview serta observasi, dan telaah dokumen. Untuk 
itu dapat diketahui sejauh mana prinsip-prinsip good governance sudah 
diterapkan pada KPBC ini sehingga dapat diketahui kekurangan atau 
kelemahan pada system penerimaan dan pertanggungjawaban KPBC 
tersebut yang dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good governance 
menunjukkan bahwa KPBC sudah menerapkan sebagian besar prinsip
prinsip good governance, serta evaluasi atas system pertanggungjawaban 
menunjukkan bahwa system pertanggungjawaban sudah cukup baik dan 
dapat diandalkan sehingga Iaporan pertanggungjawaban yang dihasilkan 
dapat dijadikan sebagai alat informasi yang terpercaya. 




