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Assalamu’alaikum w.w.,
Alhamdulillah, Yayasan YARSI sudah bekerjasama dengan PCMAN untuk meningkatkan
performa LAYAR. Saat ini, kegiatan tersebut masuk pada tahap pemindahan data LAYAR ke
cloud yang membutuhkan penghentian layanan LAYAR selama minimal sembilan hari
kalender (termasuk untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan), yaitu pada 5–13
Desember 2021. Setelah migrasi, performa LAYAR akan meningkat signifikan, termasuk
kemampuannya untuk menangani seluruh mahasiswa secara bersamaan pada pekan ujian.
Kegiatan migrasi ini tidak dapat dipercepat dan ditunda karena masih ada ujian sampai 4
Desember 2021 dan akan dimulainya pekan ujian pada 3 Januari 2021. Agar kegiatan
pembelajaran tetap berjalan dengan baik selama proses migrasi ini, kami menyarankan:
a) LOA untuk melakukan rekapitulasi kehadiran dan honor dosen mengajar sebelum
masa migrasi untuk menghindari keterlambatan pemberian honor.
b) Program studi non-kesehatan untuk tidak membuat skenario pencatatan kehadiran
alternatif untuk 5–13 Desember 2021; pencatatan kehadiran dosen dan mahasiswa
dapat dilakukan via LAYAR sebelum atau setelah kurun waktu tersebut.
c) Dosen untuk menunggah sumber atau kegiatan belajar (i.e., materi, video, tugas)
untuk 5-13 Desember 2021 sebelum waktu migrasi; jika tidak memungkinkan, maka
diunggah setelah migrasi selesai.
d) Mahasiswa untuk secepatnya menyelesaikan kegiatan belajar terkait kehadiran yang
sudah disediakan dosen.
Seluruh data yang tersimpan di LAYAR, insha Allah, akan aman selama migrasi. Jika
khawatir akan kehilangan data, dosen bisa mengunduh nilai kuis dan ujian, jawaban dan nilai
tugas (atau kegiatan belajar lainnya), dan activity completion mahasiswa.
Informasi penghentian layanan ini juga akan kami sebarkan ke seluruh civitas akademika
melalui email, sosial media, website, SisAkad, dan LAYAR. Demikian yang dapat
disampaikan; terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum w.w.
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