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Membangun Keadilan & 
Pemberdayaan dengan Konten 

YouTube Learning
Kesetaraan vs. Keadilan 

Lanskap Peluang

Kesetaraan bertujuan 
mendukung konsep sama 
rata/setara, tetapi hal ini 
hanya bisa diterapkan jika 
semua orang memulai 
dari tempat dan dengan 
kondisi yang sama.

Keadilan adalah tentang 
membekali setiap orang dengan 
hal yang mereka perlukan untuk 
meraih kesuksesan, sedangkan 
kesetaraan adalah tentang 
memperlakukan semua orang 
dengan cara yang sama.

Empat kebebasan utama yang membentuk 
nilai YouTube adalah kebebasan berekspresi, 

kebebasan menggunakan peluang, 
kebebasan mendapatkan informasi, dan 
kebebasan memiliki tempat berkarya.

Kebebasan utama ini juga 
penting dalam pendidikan.

Di YouTube, kami percaya bahwa video online memiliki peran besar 
dan berpengaruh dalam mengedukasi semua pelajar—termasuk yang 

kurang terlayani—untuk mewujudkan potensi maksimal mereka.

Kami tahu (dan sangat berterima kasih) atas upaya dan dedikasi yang 
diberikan oleh Kreator serta Institusi dalam setiap video edukasi. 

Panduan ini dirancang untuk membantu Kreator memberikan dampak 
yang jauh lebih besar dalam kehidupan pelajar, pendidik, dan pengasuh 
di seluruh dunia. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari dua bagian.

Berikut dua bagian yang kami maksud:
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Lanskap

Upaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona menyebabkan 
gangguan pendidikan yang tidak terduga.  

Analisis pra-pandemi menunjukkan bahwa meskipun tingkat 
pendaftaran global untuk pendidikan tinggi meningkat dua kali lipat dari 
19% ke 38% antara tahun 2000 hingga 2018, populasi termiskin masih 
jauh tertinggal, dengan hanya 10% yang memiliki akses ke pendidikan 

tinggi dibandingkan 77% di populasi berpenghasilan lebih tinggi.2

Itulah sebabnya konten YouTube Learning 
menjadi makin penting. 

Meskipun ketidakadilan pendidikan sudah ada sejak lama dan tersebar luas, 
YouTube kini hadir sebagai sarana yang efektif, tanpa biaya, dan mudah diakses 

untuk membantu mengatasinya.

Gangguan Pendidikan Global Karena COVID-19 

220 JT
DI SELURUH DUNIA

Kesenjangan Akses Pendidikan Tinggi

91%
PELAJAR TERDAFTAR

<188
 NEGARA

<

Meskipun ketidakadilan pendidikan adalah masalah lama dan 
berkelanjutan, adanya pandemi COVID-19 makin memperjelas dan 

memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan ras.1

Penutupan Sekolah di 
Seluruh Dunia3  

Siswa di Pendidikan 
Tinggi yang Terdampak4  

Ketidaksetaraan yang Meluas di Pendidikan Tinggi 
Negara berpenghasilan tinggi dan menengah mengalami dampak yang 

rendah terhadap pendaftaran.5 Tingkat penghasilan memengaruhi akses 
ke sumber daya yang menentukan kemampuan untuk mengatasi 

gangguan terkait COVID-19 dan mempertahankan akses pendidikan.

1. Inside Higher Ed, Juni 2020 | 2. Unesco, Desember 2020 | 3. OECD, November 2020 | 4. Unesco, Juli 2021 | 5. Unesco, 2021

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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Peluang
MENCIPTAKAN LEBIH BANYAK AKSES

Bantu pelajar melihat pendidikan tinggi 
sebagai peluang yang menarik dan dapat diraih.

1

Vee Kativhu on 
Personal Statements

Peluang konten YouTube Learning untuk mendukung pengalaman belajar 
yang lebih aktif dan perjalanan penentuan karier yang lebih matang 

hampir tidak terbatas.
Berikut beberapa contoh cara menciptakan lebih banyak akses 

ke pendidikan tinggi:

● Konten dapat berperan sebagai suatu 
cermin atau jendela.6 

Penting bagi pelajar untuk melihat orang seperti 
dirinya (cermin) melakukan banyak hal untuk 
dijadikan inspirasi. Tampilkan beragam sosok 
teladan dengan kisah yang autentik untuk 
mengenalkan kepada para calon siswa seperti 
apa kehidupan di perguruan tinggi (jendela) 
dan taktik persiapan untuk menempuhnya.

Banyak universitas yang sukses 
dengan format berikut:

Reaksi kejutan penerimaan/beasiswa •
panduan pendaftaran • tur kampus • 

vlog aktivitas sehari-hari • tur asrama • 
latihan wawancara • testimoni siswa • 

pidato pembukaan

How to Pay for College | 
Crash Course

Bekali orang tua dan pengasuh agar mereka 
mengerti serta mau terlibat dalam transisi 
anak-anak mereka ke pendidikan tinggi.

2

● Pertimbangkan situasi mahasiswa generasi pertama. 
Kreator dapat mendesain konten untuk mengisi celah 
informasi dan memberantas keraguan yang dirasakan 
beberapa pengasuh saat mendukung transisi pelajar 
ke pendidikan tinggi. Tips tentang cara menyelesaikan 
pendaftaran, menulis pernyataan pribadi, dan melengkapi 
formulir bantuan keuangan dapat membantu pelajar 
serta keluarga yang membutuhkan. Tanpa tips tersebut, 
mereka akan cenderung tidak bertransisi karena kurangnya 
informasi atau bantuan.

7. “College Readiness,” Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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Peluang

6. PBS Education, November 2020

Bantu pelajar mengembangkan kesiapan 
perguruan tinggi yang lebih baik.3

● Dukung pelajar mengasah keterampilan berpikir kritis 
dan menambah pengetahuan mereka untuk lulus ujian 
standar. Kemampuan tersebut memengaruhi akses 
dan retensi. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
terkait membaca, menulis, dan berhitung wajib dilakukan 
sebagai bekal pembelajaran tingkat perguruan tinggi. 
Pertimbangkan cara agar konten Anda membantu 
merangsang aktivitas “belajar dengan melakukan”7 

yang terbukti meningkatkan interaksi dan pemahaman 
konseptual melalui contoh nyata serta petunjuk 
interaktif.

Hasil
Pelajar membangun fondasi kuat 
agar pendidikan tingginya sukses, 

yang dapat ditunjukkan di ujian 
masuk perguruan tinggi dan tugas 

mata kuliah tingkat perguruan tinggi 
yang diselesaikan dengan baik. 

Gambarkan hubungan antara pendidikan 
tinggi dengan perjalanan karier.

4

● Bantu siswa merekayasa balik karier mereka. Gelar ganda atau tidak? Program Sertifikat, Diploma, 
Sarjana, atau lebih tinggi? Pertimbangkan bagaimana konten Anda dapat membagikan insight tentang 
cara memilih jurusan dan menentukan jenjang pendidikan sesuai karier yang diminati. Bagi orang 
dewasa yang ingin kuliah lagi, konten Anda dapat membantu mereka menentukan jalur yang tepat 
berdasarkan pengalamannya saat ini dan memilih metode untuk meningkatkan keterampilan.

Still Don't Know What 
Major To Choose!

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College: Playlist

Fast Guides: 
To Electives and Major

5 tips to improve your critical 
thinking 

MENCIPTAKAN LEBIH BANYAK AKSES

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s


PENDIDIKAN TINGGI & JENJANG SELANJUTNYA

Peluang

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, Juni 2016 

Tawarkan strategi 
adaptasi.92

University of California First 
Generation College Student

● Transisi ke perguruan tinggi dapat 
menjadi pengalaman yang membuat Anda 
merasa terisolasi karena sejumlah faktor. 
Siswa mungkin adalah orang pertama di 
keluarganya yang masuk perguruan tinggi.  
Pelajar internasional dan yang kurang terwakili 
mungkin memiliki masalah saat 
berkomunikasi dengan teman kelas atau 
dosen karena perbedaan budaya serta 
keterbatasan bahasa. 

Bantu pelajar menjadi gigih 
dalam menghadapi rintangan 
saat momen penting.

1

● Semua orang menghadapi rintangan. Namun, beberapa rintangan dalam 
belajar dapat menjadi masalah yang besar dan sangat sulit diatasi. 
Pertimbangkan apa yang dirasakan pelajar saat mengikuti proses belajar 
(misalnya bingung atau kurang persiapan) dan bagaimana hal ini dapat 
memengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan.8 Kreator dapat 
mendukung pelajar dengan memberi saran yang relevan dan teruji, menyajikan 
konten dengan cara yang menarik dan memotivasi, mengidentifikasi cara 
efektif untuk mendapatkan dukungan (misalnya, bimbingan belajar dan 
penasihat akademik), atau bahkan dengan membangun rasa kebersamaan 
di "kelas virtual" mereka.

Bantu pelajar memahami peluang 
karier mereka setelah perguruan 
tinggi dan menentukan jenjang 
pascasarjana yang tepat.

3

● Bekerja? Mendaftar pascasarjana? Memahami 
langkah selanjutnya dapat memotivasi pelajar 
menjadi lebih gigih saat menghadapi rintangan 
yang sudah sewajarnya ditemui ketika menempuh 
pendidikan tinggi. Program magang dan kerja 
sama dapat memberikan pengalaman tak ternilai 
untuk lebih mematangkan rencana setelah 
kelulusan mereka. Oleh karena itu, Kreator 
sebaiknya mempertimbangkan konten yang 
memberikan tips seputar cara mengidentifikasi 
program dan mengamankan posisi.

How to get Engineering Internships 
(From No Experience to $63/hour)

Konten YouTube Learning juga dapat membantu 
meningkatkan retensi yang lebih baik di pendidikan tinggi. 

Berikut ini beberapa saran:

“Saat melihat orang lain dan menurut Anda 
mereka perlu lebih gigih, yang sebenarnya 

mereka perlukan adalah bantuan.  Selain itu, 
ketika menurut Anda mereka perlu lebih 

disiplin, yang sebenarnya mereka perlukan 
adalah kasih sayang.”

- Emily Nagoski

Real College Advice by 
Nicolas Chae

MENINGKATKAN RETENSI

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Interseksionalitas: 
Penanda identitas seperti ras, agama, 

kewarganegaraan, kelas, dan gender tidak berdiri 
sendiri-sendiri satu sama lain. Setiap penanda 

saling memengaruhi, dan sering kali berujung pada 
penindasan yang bersifat kompleks serta sistematis.

Konten yang Anda buat memiliki dampak 
nyata dan menghasilkan potensi tak terbatas 

untuk menciptakan perbedaan.

Peluang

- Nelson Mandela

● Cara hidup pelajar di dunia ini dapat menentukan bagaimana 
mereka menjalani pendidikan.  Peningkatan awareness seputar 
praktik berbudaya dan beragama dapat meningkatkan kualitas 
pengajaran dan membantu fakultas dalam tindakan pengaturan 
seperti penjadwalan batas waktu mata pelajaran dan acara yang 
tidak bersinggungan dengan ketaatan beragama serta hari 
besarnya.

Bantu fakultas memahami lebih baik kondisi 
para pelajarnya.

5

Dukung pengembangan profesional pengajar 
dengan praktik terbaik pedagogis.4

● Dosen juga pelajar. Konten Pembelajaran tidak hanya dapat 
melengkapi materi yang diajarkan kepada siswa, tetapi juga 
dapat membantu pendidik meningkatkan kemampuan dalam 
bidang-bidang penting seperti menciptakan lingkungan belajar 
yang inklusif, mengembangkan pengajaran yang tanggap budaya, 
dan memahami cara mengidentifikasi dan mengurangi bias.

TEDx Implicit bias in 
higher education

“Manfaat pendidikan itu melebihi pengembangan 
keterampilan yang kita butuhkan untuk sukses secara 

ekonomi. Pendidikan dapat berkontribusi pada 
pembangunan nasional serta rekonsiliasi.”

“Jika kita tidak memiliki sikap 
interseksional, beberapa dari 

kita, yang paling rentan, 
akan terabaikan.”

- Kimberlé Crenshaw

MENINGKATKAN RETENSI

Untuk tips tambahan, lihat Referensi Strategi & Desain.

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

