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PUNCAK ALAM 2 Disember: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan (FPHP) Universiti 
Teknologi MARA (UITM) mengambil inisiatif menghiburkan para mahasiswa dengan 
menganjurkan pertandingan berbentuk kesenian.  

 

Poster program bersama ‘tanda pagar’ yang disediakan 

Hanya memuat naik video bakat tersendiri berdurasi satu hingga tiga minit dengan 
memasukkan ‘tanda pagar’ yang tertentu melalui aplikasi Instagram atau TikTok, mahasiwa 
dan mahasiswi dari FPHP UITM di sini secara tidak langsung telah melibatkan diri mereka 
dalam program ‘FPHP Got Talent’ yang dijalankan bermula pertengahan November sehingga 
14 Disember akhir tahun ini. 

Hasil temu bual secara maya melalui apikasi Zoom bersama Najaa Mohd Noor, Exco Kesenian 
dan Kebudayaan Sekretariat Mahasiswa Fakulti berkata, selain dapat meleraikan tekanan 
pelajar menghadapi situasi pembelajaran secara atas talian, program yang diadakan bertujuan 
meningkatkan lagi kemampuan mahasiwa dari FPHP supaya bakat mereka dihargai dan 
dipandang oleh industri luar. 

 



 

Sesi temu bual bersama pengarah program secara maya di platform “Zoom Meeting” 

 

 

“Saya percaya mahasiswa mempunyai bakat mereka yang tersendiri dan hanya belum 
ditonjolkan pada khalayak ramai,”katanya yang juga ketua program FPHP Got Talent. 

Apabila disoal mengenai sambutan pada awal penyebaran maklumat FPHP Got Talent,beliau 
akui program ini kurang mendapat perhatian para pelajar dek kerana mereka lebih cenderung 
menyiapkan tugasan yang diberi oleh pensyarah tambahan susasana pembelajaran secara atas 
talian yang kurang kondusif menjadikan mereka meletakkan fokus hanya dalam bidang 
akademik. 

“Kami (pihak fakulti) menjangkakan penyertaan akan lebih meningkat selepas cuti 
pertengahan semester memandangkan penyertaan ini bukan sahaja dibuka dalam kalangan 
mahasiswa FPHP UITM cawangan Puncak Alam, malah kami juga turut mengalu-alukan 
penyertaan mahasiswa dari UITM cawangan lain,” katanya. 

Untuk rekod,peserta program FPHP Got Talent bebas mempersembahkan bakat masing-
masing seperti nyanyian,komedi,menari,bercerita dan pelbagai lagi kesenian yang lain. Hadiah 
lumayan berbentuk wang ringgit akan diberi kepada peserta yang memenangi pertandingan ini. 

Menurutnya,program berbentuk kesenian sebegini berkemungkinan akan dianjurkan lagi pada 
semester akan datang jika ia berjaya mencapai objektif yang disasarkan pada kali ini. 

“Setelah keadaan kembali pulih dan para pelajar boleh menghadiri kelas secara fizikal, maka 
tiada halangan untuk pihak fakulti menganjurkannya lagi kerana setiap semester kita 
mempunyai pelajar yang bersemangat dan berkeyakinan dalam mengetengahkan bakat namun 
mereka tidak tahu pentas yang sesuai untuk mereka mempersembahkan bakat 
tersebut,”katanya. 



 

 

 

 

 

 

 


