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Universitas Hasanuddin sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terpandang di Indonesia, secara periodik dan berkesinambungan menyelenggarakan upacara wisuda.
Wisuda Sarjana, Pascasarjana, Profesi dan Spesialis Periode I Tahap I Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Juli 2021. Oleh karena itu, sepatutnya
kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, izin dan hidayahNya sehingga upacara ini dapat berlangsung dengan khidmat. Berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3755/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Lulusan Program Sarjana dan Pascasarjana seperti yang dimuat dalam Buku
Wisuda, beserta tambahan informasi tentang nama-nama Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga dalam lingkungan Universitas Hasanuddin. Segenap keluarga besar
Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan beserta keluarga dan para orang tua. Harapan kami kiranya para wisudawan dapat
menempatkan diri dan terpandang, baik di tingkat regional maupun nasional dan tetap menjaga serta mengangkat nama baik Almamater dalam persaingan global. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita, Amin.
Buku ini berjudul PERAN SARJANA TEKNIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ini. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini adalah supaya para mahasiswa dan yang terlibat
dalam industri dapat mempedomani buku ini untuk mencapai produktivitas yang diharapkan dalam masuknya Revolusi Industri 4.0.
Buku ini berisi materi–materi yang terkait dengan perencanaan sistem permesinan kapal berikut analisa biaya yang diperlukan. Hal ini sangat diperlukan oleh mahasiswa yang
ada pada Jurusan/Prodi Sistem Perkapalan untuk Mata Kuliah Mesin Penggerak Kapal, Permesinan Bantu, bahkan bisa dipakai untuk dasar pengetahuan pada mata kuliah
Tugas Rancang. Buku semacam ini yang dipublikasikan masih belum banyak, terutama yang berbahasa Indonesia. Sehingga kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan sistem permesinan kapal.
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini memberi analisa industry
Infrastructure, Toll & Transportation emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan menghitung semua saham Infrastructure, Toll & Transportation yang listed di BEI
(71 saham) berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal IV (annual report) tahun 2018 dan berikut grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Saham-saham
sub sector ini terdiri dari • Energy • Non Building Construction • Telecommunication • Toll Road, Airport, Harbor • Transportation Buku ini dilengkapi dengan Daftar 71 emiten
berdasarkan industry sector per Juni 2019, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9 parameter utama dalam menentukan nilai wajar
saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan
keuangan kuartal IV tahun 2018.
”Jangan Kalimantan yang besar ini masih dipandang jadi raksasa yang tidur (the sleeping giant). Alhamdulillah, sudah tidak jadi raksasa yang tidur lagi. Dibandingkan kunjungan
saya delapan tahun lalu, kini Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Saudara Gubernur Awang Faroek Ishak telah berlari sangat kencang. Kini, melalui proyek
MP3EI akan menciptakan banyak lapangan kerja.” Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2009 dan 2009-2014). “Pak Awang Faroek merupakan salah satu
Kepala Daerah yang memahami kebutuhan masyarakatnya. Beliau memahami karakteristik masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, beliau berkeinginan besar untuk
meningkatkan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerahnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut dititikberatkan pada pemerataan pendidikan dan
pengembangan skill melalui pendidikan formal, kursus, pelatihan dan pendidikan nonformal lainnya.” Prof. Dr. H. Budiono, M.Ec. (Wakil Presiden RI 2009-2014). “Saya
merasakan, kepemimpinan yang dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Timur Pak Awang Faroek Ishak, sudah di jalan yang benar. Sudah on the right track. Dia bisa
mengimplementasikan janji politik yang disuarakannya saat Pemilihan Kepala Daerah 2008 lalu.” DR. (HC) H.M. Taufiq Kiemas (Ketua MPR RI 2009-2013). “Selain ramah dan
bersahabat, bagi saya, Awang Faroek adalah pemimpin yang pluralis. Sama dengan saya, bahwa kebenaran agama itu menjadi mutlak bagi setiap individu. Makanya, setiap
agama yang dipeluk oleh orang lain harus dianggap benar. Tidak boleh saling diskriminasi. Karena itu, saya dan Pak Awang sama: tidak pernah membedakan atau
memperlakukan orang karena perbedaan agama. Lalu, dari sudut perbedaan primordial, Pak Awang tidak diskriminatif karena kesukuan, etnis.” Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD.,
S.H.,S.U. (Ketua Mahkamah Konstitusi 2009-2013). “Sebagai seorang pemimpin, saya melihat Pak Awang Faroek Ishak sebagai sosok yang selalu mencoba meningkatkan
terwujudnya kesejahteraan dan rasa cinta tanah air serta ketahanan nasional di daerahnya. Pak Awang Faroek mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kehidupan damai
di daerahnya. Pemimpin yang merupakan panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya.” Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. (Gubernur Lemhannas 2011-2015).
Implementation of remote sensing technology in Indonesia; collected articles.
Sistem Kelistrikan KapalZifatama Jawara
J ika pada buku Analisis Fundamental jilid pertama banyak dibahas mengenai perusahaan,maka pada jilid kedua ini juga akan membaas mengenai makro ekonomi serta ekonomi global. Dimana kita ketahui
bahwa situasi makro ekonomi satu negara akan sangat memengaruhi kondisi suatu perusahaan. Sehingga sebagai investor kita tidak bisa begitu saja mengabaikan situasi makre ekonomi. Hal yang sama
juga berlaku pada ekonomi global, saat ini sudah bukan lagi jaman batu, dimana jika suatu negara ingin memproduksi suatu barang, maka negara tersebut akan memproduksi semua komponen dari kecil
hingga besar. Sebagai contoh ,jika saat ini Anda sedang memegang iPhone atau smartphone, besi, alumunium, emas dan tembaga (komponen HP), mungkin ditambang di Indonesia. Siliikon yang dijadikan
kaca depan smartphone diambil di Indonesia. Baterainya (Lithium) ditambang di Australia, memory card dan layar dibuat di Korea (Samsung). Software-nya dibuat di California oleh orang Indonesia (misal
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ada orang indonesia kerja di Apple), dirakit oleh pekerja China yang makan ayam yang dibeli dari Indonesia dan dijual ke Indonesia tapi transit di Singapura. Bisa dikatakan ekonomi seluruh dunia saat ini
sangat terhubung,
Konsep Operasi Maritim Indonesia memberikan gambaran bagaimana menyusun sebuah konsep operasi yang dipengaruhi oleh karakteristik geografi melalui pendekatan Daerah Operasi Maritim. Pada
setiap daerah operasi maritim diperlukan kapasitas, kemampuan dan kesiapan dari kekuatan laut yang akan digunakan. Pendekatan daerah operasi dikatagorikan sebagai Daerah Operasi Prioritas Tinggi
(High Priority Area), Daerah Operasi Prioritas Sedang (Medium Priority Area), Daerah Operasi Prioritas Rendah (Low Priority Area) dan Daerah Operasi Khusus yang merupakan daerah operasi di luar
yurisdiksi nasional yang berpengaruh bagi kepentingan nasional. Konsep Operasi Maritim salah satunya dirancang untuk mewujudkan kekuatan laut yang seimbang dalam kapasitas, kemampuan dan
kesiapan dengan susunan bertempur yang dibangun, dilengkapi, dilatih dan disiapkan dengan optimal sehingga mampu beroperasi dalam lingkungan maritim yang kompleks, menantang, cepat berubah dan
tidak menentu. Kewajiban utama pimpinan dalam menyelenggarakan operasi maritim adalah manajemen kesiapan operasional. Kesiapan operasional (Operational Readiness) dalam penyelenggaraan
operasi maritim pada satuan satuan kekuatan laut ditentukan oleh tiga elemen yang membentuk formulasi kesiapan operasional yaitu kesiapan material (Material Readines), kesiapan personil (Personel
Readiness) dan tingkat pelatihan (Operational Training). Langkah-langkah dalam menjabarkan misi maupun tugas, menganalisa lingkungan strategis maritim, menyusun konsep operasi, pembinaan kekuatan
dan kesiapan operasional serta penilaian defisit kemampuan (capability gap) maupun identifikasi risiko dan pengelolaannya merupakan contoh bagian dari Konsep Operasi Maritim Indonesia.
Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun yang mengambil bidang kapal, materi - materi dalam buku berbentuk tutorial dan assessment yang akan lebih mudah untuk dipahami / interaktif dapat
mencoba dalam sketsa - sketsa gambar maupun dengan pengujian komputer. Dalam isi buku mengenai Direct On Line (DOL), Remote Control Circuit, Changing Rotation, dan Star - Delta Starter.
Buku ini mengulas pelatihan serta pembelajaran The International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels (IGF) ini disusun dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan,
pemahaman dan keahlian kepada peserta diklat Politeknik Pelayaran Surabaya yang nantinya mereka benar – benar siap untuk bekerja di atas kapal – kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan sesuai
dengan persyaratan SCTW Amandemen Manila 2010.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki usia yang sudah tidak muda lagi. Pada tahun 2020, Indonesia telah berusia 75 tahun. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta, Indonesia telah banyak berubah dan semakin maju. Dalam peradaban dunia yang semakin kompleks, Indonesia menjadi negara yang
tetap mampu memberikan pengaruh baik di tingkat regional dan global. Dunia yang semakin maju dan perkembangan arus teknologi informasi turut memberikan pengaruh yang besar bagi dunia, dan
khususnya bagi Indonesia. Salah satu hal yang menjadi perhatian banyak kalangan baik akademisi, ahli dan seluruh masyarakat dunia adalah bergulirnya Revolusi Industri 4.0. sebuah revolusi hidup
manusia yang memberikan penekanan akan berbagai aspek seperti Cyber and physical systems, Internet of Things, Big data, Cloud Computing, Autonomous Robots, and Additive Manufacturing. Revolusi
industri 4.0 telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah elemen utama dalam setiap sistem sosial budaya di seluruh negara di dunia
tanpa terkecuali. Pendidikan menjadi bagian penting dalam proses membangun bangsa. Karena dalam prosesnya, bangsa yang maju selalu memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni. Termasuk bag

Buku ini membahas tentang proses penguatan tata kelola terumbu karang secara praksis dan empiris di Indonesia. Buku ini berusaha memuat semua aspek yang terkait dengan tata kelola
terumbu karang. Kami mengundang 18 penulis dengan berbagai latar belakang keilmuan maupun institusi untuk berkontribusi dalam penulisan buku ini.
Profile and policy for developing Indonesian maritime and marine resources.
Otomasi ada di mana-mana, dan penetrasi serta kecanggihannya meningkat. Kecerdasan buatan diharapkan akan sangat memperluas kemampuan robot dansistem otomatis untuk belajar,
menggabungkan fungsi kerja dan berpikir di luar kotak. Robotika dan teknologi kognitif terus menggantikan semakin banyak fungsi bisnis rutin yang sebelumnya ditangani oleh manusia.
Teknologi yang muncul termasuk berbagai teknologi seperti teknologi pendidikan, teknologi informasi, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu kognitif, psikoteknologi, robot, dan kecerdasan buatan.
Saat robotika dan kecerdasan buatan berkembang lebih jauh, bahkan banyak pekerjaan terampil mungkin terancam. Teknologi seperti pembelajaran mesin pada akhirnya memungkinkan
komputer melakukan banyak pekerjaan berbasis pengetahuan yang membutuhkan pendidikan yang signifikan.
Buku ini terdiri dari 8 bab yaitu, bab 1 membicarakan sistem tenaga listrik lebih detai membahas tentang pembangkit tenaga listrik, saluran transmisi, saluran distribusi, transformator tenaga
beban, bab 2 membahas tentang operasi dan manajemen sistem tenaga listrik ,sistem operasi tenaga listrik, manajemen operasi tenaga listrik, perkiraan kebutuhan energi listrik, bab 3.
membahas sistem interkoneksi jawa-bali, bab 4 review sistem per-unit, bab 5 menjelaskan analisis aliran daya klasifikasi busmatriks admitansi bus pembentukan admitansi buspersamaan
aliran dayapersamaan pembebanan busmodel sistem untuk aliran daya, bab 6 tentan metode gauss-seidel , bab 7 tentang metode newton-raphson, dan bab 8 metode decouple dan fast
decouple.
Study on marine plankton in Indonesian seas.
Buku Pemasaran Global ini di tulis dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan atau acuan untuk mempelajari bidang ilmu atau mata kuliah Pemasaran Global di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Riau dan Perguruan Tinggi pada umumnya. Mengingat arti penting dari pekerjaan, karier dan mata pencahariaan di dunia ini dipengaruhi oleh pemasaran internasional,
maka penulis merasa perlu untuk menerbitkan buku ini. Buku Pemasaran Global ini terdiri dari 13 bab yang membahas mengenai lingkup dan tantangan pemasaran global, teori dan
perkembangan, lingkungan pemasaran global, sistem informasi dan riset pemasaran global, segmentasi, targeting, dan positioning global, strategi pemasaran global, serta bauran pemasaran
global hingga beberapa kasus dan latihan. Oleh karena itu, buku ini di tulis dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan atau acuan untuk mempelajari bidang ilmu atau mata kuliah
Pemasaran Global untuk mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. Adapun susunan materi yang diberikan dalam buku ini sudah diupayakan untuk lebih terstruktur dan sistematis
sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ada, dengan harapan agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan membaca materi yang ada di dalam buku ini.
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini memberi analisa Machinery And Heavy Equipment emiten di BEI,
berikut key financials, ratio keuangan, dan menghitung semua saham Machinery And Heavy Equipment yang listed di BEI (67 saham) berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal IV tahun 2018 dan berikut
grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Saham-saham sub sector ini terdiri dari • Automotive and Components • Cable • Ceramics, Glass, Porcelain • Electronics • Footwear •
Manufacturing • Plastic Houseware • Textile, Garment Buku ini dilengkapi dengan Daftar 67 emiten berdasarkan industry sector per Juni 2019, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa
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Perusahaan Publik, 9 parameter utama dalam menentukan nilai wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di
Bursa Efek Indonesia berdasarkan Laporan keuangan kuartal IV tahun 2018.
Indonesia merupakan negara bahari. Sebagai negara bahari dan juga negara kepulauan, peran pelabuhan sangat penting dalam banyak aspek. Pelabuhan yang dibangun di wilayah kepesisiran ini
mempunyai fungsi yang makin lama makin penting dalam menentukan perkembangan wilayah. Keberadaan pelabuhan akan meningkatkan perkembangan ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Secara tidak
langsung pelabuhan juga berperan dalam perkembangan pendidikan, hubungan antarbangsa dan politik. Bahkan kegiatan pelabuhan seringkali digunakan sebagai tolok ukur perkembangan suatu wilayah.
Pada umumnya lokasi pembangunan pelabuhan berada pada ekosistem dan sosiosistem yang beraneka ragam. Sementara itu, macam dan tipe pelabuhan yang dibangun juga beraneka ragam. Hal ini
menyebabkan begitu luasnya persoalan yang timbul dari kegiatan pembangunan pelabuhan. Demikian pula, sangat banyak permasalahan yang ditimbulkannya karena akan berpengaruh pada dua sistem
yaitu sistem laut dan sistem darat. Dapat diduga bahwa kegiatan ini akan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan. Oleh karenanya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pembangunan pelabuhan
wajib dilakukan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Buku ini membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (yang selanjutnya ditulis dengan singkatan AMDAL) Pembangunan Pelabuhan.
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini memberi analisa industry Infrastructure, Toll & Transportation
emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan menghitung semua saham Infrastructure, Toll & Transportation yang listed di BEI (54 saham) berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal IV
(annual report) tahun 2016 dan berikut grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Saham-saham sub sector ini terdiri dari • Energy • Non Building Construction • Telecommunication • Toll
Road, Airport, Harbor • Transportation Buku ini dilengkapi dengan Daftar 54 emiten berdasarkan industry sector per Juni 2017, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9
parameter utama dalam menentukan nilai wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan Laporan keuangan kuartal IV tahun 2016.
Era digital yang dicapai saat ini tentu tidak dibangun secara instan. Proses pertumbuhannya dibangun secara perlahan-lahan, berdasarkan ide-ide yang diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi
selanjutnya. Para inovator terbaik ialah mereka yang memahami alur perubahan teknologi dan meneruskan tongkat perjuangan inovator terdahulu. Ketika merancang komputer digital di Harvard pada 1937,
Howard Aiken terilhami oleh fragmen Mesin Selisih buatan Charles Babbage serta "Catatan" Ada Lovelace yang ditulis hampir seabad sebelumnya. Penciptaan personal computer pun terus-menerus
disempurnakan, mulai dari era Vannevar Bush-pembuat komputer analog elektromagnetis pertama di dunia pada 1931-hingga inovasi brilian Steve Jobs lewat produk Applenya saat ini. Setelah luar biasa
sukses dengan karya terdahulunya, Einstein dan Steve Jobs, Walter Isaacson kembali melakukan gebrakan dalam penulisan biografi. Lewat teknik risetnya yang tak tertandingi, dalam The Innovators,
Isaacson berhasil mencatat peran semua pihak yang terlibat dalam sejarah teknologi digital di dunia, bahkan sosok-sosok yang selama ini sekadar menjadi catatan kaki sejarah belaka. The Innovators
merupakan paket lengkap pengetahuan: sejarah revolusi teknologi dan kebangkitan era digital, profil para inovator paling imajinatif yang berusaha mewujudkan ide-ide nyeleneh, cara membangun kerajaan
bisnis yang tersistem dengan rapi, pembentukan pola kerja yang sesuai kultur perusahaan, hingga upaya-upaya kreatif untuk memetik ide inovasi yang mampu mengubah dunia. [Mizan, Bentang Pustaka,
Tokoh, Inspirasi, Dunia, Digital, Indonesia]
Langkah terpenting pada investasi saham di bursa adalah penilaian harga saham yaitu True Value atau Intrinsic Value (Nilai wajar). Buku ini memberi analisa industry Infrastructure, Toll & Transportation
emiten di BEI, berikut key financials, ratio keuangan, dan menghitung semua saham Infrastructure, Toll & Transportation yang listed di BEI (61 saham) berdasarkan laporan keuangan terkini kuartal IV
(annual report) tahun 2017 dan berikut grafik valuasi secara historis dibandingkan harga pasarnya. Saham-saham sub sector ini terdiri dari • Energy • Non Building Construction • Telecommunication • Toll
Road, Airport, Harbor • Transportation Buku ini dilengkapi dengan Daftar 61 emiten berdasarkan industry sector per Juni 2018, Parameter Keuangan Yang Terpenting Didalam Analisa Perusahaan Publik, 9
parameter utama dalam menentukan nilai wajar saham, Formula valuasi saham, Cara membaca grafik valuasi saham, Frequently asked questions dan Nilai Wajar Semua Saham Di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan Laporan keuangan kuartal IV tahun 2017.
Development and architectural design of harbors in Bali.
Memuat: 1. 7 tahun paket soal SBMPTN 2. Panduan umum penerimaan mahasiswa baru di PTN 3. Panduan bidik misi 4. Data statistik tipe-tipe soal yang sering keluar tahun 2014 - 2015 5. Tips & trik 100%
lulus PTN tanpa ngulang -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Dilengkapi: 1. Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Semua Jalur 2. Panduan Seleksi Program Beasiswa Bidik Misi 3. Data Statistik Tipe Soal Tahun 2013 - 2015 4. Tips & Trik Lulus PTN Tanpa
Ngulang 5. Daftar Nilai Passing Grade PTN 6. Plus Profil dan Prosfek Kerja Tiap Jurusan/Prodi -BintangWahyuHistory of tin mining and industry in Indonesia from the 18th century to 20th century.
Permesinan Bantu secara definitif disebut sebagai semua kelompok permesinan di dalam kapal yang bukan permesinan induk. Definisi lainnya menyebutkan bahwa permesinan induk di kapal disebut juga
sebagai mesin penggerak kapal atau mesin propulsi. Dengan melihat definisi singkat tersebut tentunya timbul anggapan bahwa diesel-generator kapal adalah permesinan bantu. Secara umum dapat
dibenarkan anggapan tersebut karena dalam penamaan diesel-generator atau disingkat genset yang disebut juga sebagai auxiliary engine. Mesin diesel atau jenis motor bakar lainnya seperti turbin gas dan
turbin uap dalam fungsinya sebagai penggerak kapal maupun sebagai penggerak alternator listrik telah banyak dibahas di dalam buku-buku lain sebagai kelompok permesinan penghasil tenaga atau power.
Oleh karena itu, keduanya secara umum tidak akan dibahas dalam buku ini. Namun penggunaan motor bakar tersebut sebagai penggerak utama permesinan bantu tertentu akan dibahas secara khusus
ketika terkait pada saat pembahasan permesinan bantunya (driven). Permesinan bantu pada kapal yang akan dibahas pada buku ini adalah mesin kemudi, mesin tambat dan labuh, mesin bongkar-muat,
peralatan stabilizer, peralatan maneuvering, pengolah air bersih, pengolah limbah air kotor, peralatan navigasi dan komunikasi, peralatan keselamatan kapal, peralatan pencegah dan penanggulangan
kebakaran, dan terakhir adalah permesinan bantu yang bersifat non-konvensional. Sistem otomatisasi untuk permesinan bantu di era modern ini juga akan dibahas sebagai informasi penting untuk
menggambarkan teknologi permesinan bantu yang sedang berkembang pada saat ini. Semua bagian dari materi permesinan bantu tersebut akan dibahas sedetail mungkin pada dua buku terpisah, yaitu
pada Volume I: Permesinan Geladak dan pada Volume II: Perlengkapan Bantu. Buku ini tidak hanya berisi penjelasan tentang masing-masing tipe permesinan bantu, tetapi juga berisi risalah tentang
identifikasi mendasar di dalam permasalahan terkait dengan pemilihan dan perencanaan semua permesinan bantu yang ada di kapal modern, konsep pengembangan yang dapat dikerjakan, dan strategi
peningkatan kemampuan dan performance masing-masing peralatan bantu, khususnya yang terkait dengan isu-isu terkini di lingkup automatisasi, basis elektronika, sampai konsep autonomous yang saat ini
juga semakin populer di dunia keteknikan.
GEMPA di Nabire menewaskan 27 orang, merusakkan bangunan dan jalan-jalan penting di kota bagian utara Provinsi Papua itu. Sebelumnya beberapa nyawa juga hilang dalam bencana tanah longsor di
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Purworejo, dan lebih dari 100 orang juga meninggal dalam bencana di Bohorok, Sumatera Utara, tahun lalu.
Profile of National Transportation Safety Committee in Indonesia.
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