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YOGYAKARTA â€“ Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., dan Dekan Fakultas Ekonomika
dan Bisnis (FEB), Prof. Dr. Marwan Asri, M.B.A., meresmikan gedung Pertamina Tower, Selasa
(20/12). Gedung bertingkat tujuh yang dibangun dengan biaya 19 miliar rupiah ini berada persis di
depan pintu masuk FEB UGM. Sebagai salah satu simbol kebanggaan fakultas, gedung ini nantinya
diperuntukkan guna mendukung kegiatan pengajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen.
Marwan Asri menuturkan pembangunan gedung ini sudah direncanakan sejak 3-4 tahun silam.
Namun, baru dapat terlaksana tahun ini, bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya PT
Pertamina, PT Medco Energy, Bank Mandiri, Bank BNI, Djarum Foundation, dan PT Polytron, selain
juga dukungan dana dari internal fakultas. â€œDari internal prodi di FEB yang secara gotong
royong menyisihkan sebagaian uang yang ada dengan sekuat tenaga agar gedung ini berdiri,â€
kata Marwan.
Dikatakan Marwan bahwa Pertamina Tower ini sebenarnya berlantai delapan karena lantai
teratas, roof garden, rencananya akan dimanfaatkan untuk ruang kegiatan mahasiswa, yang disebut
student club. â€œMahasiswa bisa memanfatakan untuk belajar dan selancar di internet. Lalu, kita
juga sediakan kantin kejujuran,â€ tambahnya.
Seraya menerangkan bahwa arsitek yang membangun gedung tersebut adalah lulusan UGM,
Marwan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung
selesainya pembangunan Pertamina Tower. Ia berharap agar bangunan baru ini akan memberikan
manfaat yang cukup besar di kemudian hari. â€œSemoga bangunan ini bisa memberikan manfaat
besar bagi mahasiswa dan bangsa ini,â€ katanya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., menyampaikan ucapan selamat atas
diresmikannya gedung baru milik FEB. Rektor secara khusus juga memberikan apresiasi kepada
pihak luar UGM yang telah peduli pada kemajuan pendidikan dengan membantu pembangunan
gedung baru. Ia berharap gedung tersebut dapat mendukung kemajuan pendidikan anak bangsa.
â€œKita berada dalam keluarga besar bangsa Indonesia yang akan memajukan bangsa ini.
Bangunan ini menujukkan kebersamaan, berkah, dan kemajuan bagi kita semua,â€ katanya.
Usai meresmikan bangunan gedung baru, Rektor dan beberapa tamu undangan perwakilan dari

Pertamina, Medco, Bank Mandiri, dan Bank BNI berkesempatan untuk melihat secara langsung
fasilitas dan kondisi gedung per lantai. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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