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Pada hari ini senin, tanggar Dua puruh Tujuh buran Juni tahun Dua Ribu Dua puruhDua, yang bertanda tangan di bawah ini:
1' Dr' Hj' Evi Muafiah, M.Ag., Rektor IAIN ponorogo, daram har ini sah bertindakuntuk dan atas nama Institut Agama Isram Negeri ponorogo, berkedudukan diPonorogo, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAM;.
2. Rosihan Aslihuddin, S.Sos., M.A.B., CRA., CRp., CIA., presiden Direktur, dalamhar ini sah bertindak untuk dan atas nama Best-Q Institute berkedudukan diMalang, selanjutnya disebut sebagai pIHAK KEDUA.
PrHAK 

'ERTAMA 
dan prHAK KEDUA secara Bersama-sama daram perjanjian iniselanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

sehubungan dengan har-har yang diuraikan di atas 
'ARA 

,IHAK bertindak daramkedudukan mereka masing_masing sebagaimana tersebut di atas, menerangkanbahwa PARA pIHAK yang satu dengan (terhadap) y*9 tuin terah saring setuju untukmengikat diri daram suatu perjanjian ke4asama peiaksanaan kegiatan dengan syaratdan ketentuan sebagaimana tercantum J.f., p.r.f_pusal di bawah ini:

NOTA KESEPAHAMAN
INSTITUT AGAMA ISTAM NEGERI PONOROGO

PASAT 1
TUJUAN

PIHAK PERTAMA dAN PIHAK KEDUA bETSAMA-SAMA AKAN MCIAKSANAKANkegiatan yang bermanfaat meningkatkan Uuaaya mutu perguruan tinggi.

PASAL 2
RUANG TINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup kemitraan daram bidang:
1. Pengembangan Sistem penjaminan Mutu Internal (SpMI);2. Audit Mutu Internal bidang akademik dan non akademik;3' Akreditasi program Studi, Akreditasi perguruan Tinggi, dan AkreditasiInternasional;
4. Kegiatan lain yang relevan.



PASAL 3
PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan
pelaksanaan selanjutnya dari nota kesepahaman ini;

2. Sarana, Prasarana dan Biaya untuk keperluan pelaksanaan nota kesepahaman
ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau
diakhiri sesuai persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6
PERSETISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interprestasi terhadap
Nota Kesepahaman, maupun hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian
oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama

bunyinya, bermaterai sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-) dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

PIHAK KEDUA
Presiden Direktur
Best-Q Institute
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