
 

 

 Rektor UMA Peduli Memberikan Bantuan Sembako Bagi 

Mahasiswa Akibat Wabah Virus Covid 19 

Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, berasama Wakil 

Rektor Bidang Kemahasiswaan Muazzul SH, M.Hum, dan Kepala BARKI Universitas Medan 

Area memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa yang tidak bisa pulang ke kampus 

karena wabah Covid 19. 

Rektor Universitas Medan Area bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMA dan 

Kepala BARKI mengunjungi 2 titik keberadaan lokasi rumah kontrak (Kost) mahasiswa yang 

tidak bisa pulang kampus terkait wabah virus Covid 19. Pada saat kunjungan Pertama Rektor 

beserta jajarannya disambut bahagia oleh mahasiswa Universitas Medan Area kali ini 

mahasiswa Fakultas Pertanian yang berjumlah 7 orang mendapatkan bantuan dari UMA. 

 



 

 

Mereka sangat berterima kasih karena UMA telah peduli terhadap mahasiswa yang tidak bisa 

berpulang ke kampung karena wabah Covid 19. Rektor Universitas Medan Area juga 

memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada mahasiswa untuk giat belajar lagi 

agar menghasilkan lulusan yang inovatif dan lulus tepat waktu. 

Adapun ucapan terima kasih dari mahasiswa Fakultas Pertanian program studi agroteknologi 

Ahmad F. Berimbing memberikan uncapan terima kasih sebesar-besarnya kepada UMA yang 

telah memberikan kami sembako yang membaut kami cukup untuk makan kami semua 

bertujuh di rumah kontrak (Kost) ini. 

 

Selanjutnya Rektor beserta Wakil Rektor dan Kepala BARKI UMA melanjutkan perjalanan ke 

titik ke 2 lokasi kontrakan mahasiswa yang bertempatan di pancing, dengan gembiranya 

mahasiswa UMA menyambut Rektor beserta jajarannya dalam pemberian bantuan sembako 

kepada mahasiswa. 

Kali ini dari mahasiswa yang dikunjungi sangat berbahagia dan bangga Rektor UMA hadir ke 

rumah kontrakan (kost) dengan kaget karena bangganya sembako yang diberikan sangatlah 

banyak. Menurut Kori Isabella Hutabarat mahasiswa Fakultas Teknik studi teknik informatika 

bahwa pemberian bantuan ini sangatlah banyak dibandingkan dengan kampus lain. 



 

 

 

Kali ini Rektor beserta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa UMA memberikan motivasi dan 

semangat kepada mahasiswa untuk lebih giat meraih prestasi dan lulus tepat waktu. Semoga 

bantuan yang diberikan harus lebih giat lagi belajar dalam menuntut ilmu terkait wabah Covid 

19 ini. 


