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Panaragan (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) 

mendatangani perjanjian kerjasama (MOU) penggunaan aplikasi Kasda Online dengan BNI 

dan BPKP, yang berlangsung di Komplek Berugo, Panaragan Jaya, Selasa, 25 Agustus 2020. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tubaba Umar Ahmad dan dari BNI hadir Pimpinan 

BNI Wilayah Palembang Sunarna Eka Nugraha, sedangkan unsur BPKP diwakili oleh 

Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Prov Lampung Eko Suwahyo, Wakil Bupati Tubaba 

Fauzi Hasan turut hadir pada kegiatan tersebut. Selain penandatanganan kerja sama, pada 

kesempatan itu pihak BNI juga menyerahkan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa 

1 unit mobil ambulans kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat, serta penyerahan 

secara simbolis KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada calon debitur UMKM di Tubaba. 

 

Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan mengatakan bahwa saat ini penggunaan teknologi 

informasi harus menjadi bagian utama dari manajemen pemerintahan, karenanya perjanjian 

kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Tubaba dengan BNI dan BPKP patut disyukuri. 

“Kita berharap ini semua bisa memperbaiki kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, dan berkenaan dengan ini saya juga melihat perlu untuk terus mencetak kader-

kader aparatur yang memahami pengelolaan keuangan digital,” kata, Fauzi. 

Sementara, terkait bantuan CSR ambulan dari BNI, Fauzi berharap bahwa bantuan itu bisa 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka membantu masyarakat untuk penanganan 

kesehatan. Pimpinan BNI Wilayah Palembang Sunarna Eka Nugraha mengatakan bahwa 

pihaknya menjalankan salah satu misi perusahaan yang sangat relevan di masa-masa sulit ini 

yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas 

sehingga dapat membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. 
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Catatan: 

 

 MoU didefinisikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai bentuk Letter of Intent. 

Adapun Letter of Intent didefinisikan: “Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan 

pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian 

lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal 

untuk kesepakatan. Suatu Letter of Intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak 

menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Pebisnis biasanya berarti 

tidak terikat dengan Letter of Intent, dan pengadilan biasanya tidak menerapkan salah 

satu, tapi pengadilan kadang-kadang menemukan bahwa komitmen telah 

dibuat/disepakati...”  

Terkait CSR (Corporate Social Responsibility) disebutkan pada 

 Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas berbunyi, “Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”   

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung 

Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada: 

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan 

dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah 

mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar 

Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.   
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