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Dunia semakin maju dengan pelbagai teknologi yang memudahkan urusan seharian kita. Begitu 
juga dengan cara manusia berkongsi ilmu dan pendapat mereka.  

Sejak pandemik Covid-19 melanda dunia, pelbagai urusan manusia beralih secara dalam talian. 
Mahasiswa juga tidak terkecuali di mana mereka memanfaatkan YouTube sebagai medan 
intelektual. 

YouTube adalah platform muat naik video agar boleh dilihat oleh orang ramai. Ia juga merupakan 
laman yang menyediakan video yang boleh dikongsi serta paling banyak diakses di telefon pintar. 

Oleh kerana YouTube menjadi platform paling mudah diakses oleh orang ramai, maka kesempatan 
ini boleh diambil oleh mahasiswa untuk berkongsi idea dan pandangan mereka secara santai dan 
kreatif.  

Kandungan video di YouTube bukan sekadar bercakap semata-mata, namun boleh diadaptasi 
dalam pelbagai bentuk. Ada juga mahasiswa menyampaikan mesej mereka melalui sketsa pendek, 
animasi dan videografik.  

Golongan inilah yang memahami sesuatu bidang dengan mendalam, baik dari aspek teori mahupun 
secara praktikal. Kini orang ramai juga mahukan perkongsian ilmu dan kearifan mahasiswa dalam 
menjawab sesuatu isu yang hangat diperkatakan.  

Melalui YouTube, segala kekeliruan dalam masyarakat dapat dijawab termasuk dengan menonton 
sketsa pendek yang dilakonkan oleh mereka. 

Sebelum YouTube menjadi popular dalam kalangan masyarakat, orang ramai hanya merujuk 
individu terdekat bagi mengetahui sesuatu perkara.  

Bukan bermakna mahasiswa ketika itu tidak dipandang kearifan mereka, pemikiran mereka 
sekadar dikongsi di akhbar atau majalah tertentu. Maka, tidak ramai anggota masyarakat yang 
mengetahui idea dan pandangan yang diketengahkan. 



Sesiapa sahaja boleh mendaftar akaun YouTube secara peribadi atau menjadi platform 
perkongsian awam. Di Malaysia terdapat sebuah saluran maklumat hibur yang dikenali ramai iaitu 
Mat Lutfi Studios atau ringkasnya ML Studios.  

Saluran ini mengetengahkan pelbagai idea dan pandangan penceramah termasuk golongan 
mahasiswa. Kemajuan sebeginilah menyerlahkan keberadaan mahasiswa dalam menyumbangkan 
idea kepada masyarakat. 

Saluran maklumat hibur yang dipelopori oleh mahasiswa. 

 

Dalam keadaan semasa negara masih dilanda pandemik, program-program ilmiah yang biasanya 
berlangsung di dewan kampus kini berlangsung dalam talian termasuk YouTube. 

Walaupun para peserta dan panel tidak berada di tempat yang sama, perkongsian mengenai 
kandungan ilmiah yang pelajari dapat disebarkan kepada umum. 

Perlu diingatkan, dalam menyampaikan kandungan di media sosial, mahasiswa juga perlu 
mematuhi etika bagi menjaga nama baik diri dan institusi pengajian yang diwakili.  

Hal ini juga bagi menjaga keharmonian dalam kalangan netizen yang turut memberi respon sama 
ada positif atau sebaliknya. 

Etika utama sebagai YouTuber dan mahasiswa adalah tidak menimbulkan kekeliruan dalam 
kalangan masyarakat. Islam menitikberatkan soal tabayyun iaitu menyelidik kebenaran sesuatu 
perkara sebelum dihebahkan kepada umum.  

Penonton YouTube juga mudah mencari latar belakang individu yang menyebarkan sesuatu yang 
kontroversi kerana segalanya hanya dihujung jari.  

Sudah pasti sebagai mahasiswa yang membawa nama institusi intelektual ini perlu berhati-hati 
dengan setiap fakta dan gaya persembahan kandungan video YouTube. 

Selain itu, ramai orang melihat Youtube kini sebagai sumber pendapatan utama. Kita sering 
melihat ramai individu yang bukan dari golongan akademik menjadi jutawan setelah mereka 



dengan konsisten menghasilkan video di YouTube yang menarik ramai menonton. Persoalannya 
ialah, adakah mahasiswa juga boleh mengikut cara mereka ini?  

Mengejar pendapatan melalui platform ini tidak salah, namun ia berbalik kepada niat asal individu 
terbabit sama ada lebih mengutamakan kandungan yang banyak mesej berguna kepada umum atau 
sekadar hiburan.  

Pokok pangkalnya, sebagai yang ahli dalam bidang dipelajari, adalah lebih baik jika mahasiswa 
memberi sumbangan idea dan saranan berguna. 

Setiap teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Analoginya, sebilah pisau 
yang digunakan oleh pemegangnya sama ada untuk tujuan yang baik mahupun sebaliknya.  

Justeru, memahami secara teknikal dan tujuan memanfaatkan YouTube boleh menzahirkan tahap 
intelektualisme seseorang mahasiswa kepada umum. 

 


