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Eight edition of this book is based on Bridge Rules (Adopted in 1941, Revised in 1964 and
Reprinted in 1989), and IS: 800-2007. Authors have distributed present text in the edition in
thirty two chapters [that is, in Four parts (1) Steel Bridges and Influence Lines Diagrams for
axial forces for the members of different types of truss-girders, (2) Special Steel Structures (3)
Analysis of Structures specially, the method of tension co-efficients for determinate and
indeterminate structures, (4) Aluminium structures. In order to emphasize that similar to various
other subjects, this subject is also very vast. Therefore, space steel structures and stressed-skin
steel structures have been described special features of this new-edition of this book may be
mentioned as under (1) Historical development of different types of steel bridges details of some
spans of longest spans of various types of steel bridges, (2) Design of Guyed Steel Chimneys (3)
Instantaneous Centre of Rotation (ICR) and Plastic Analysis of Pitched slope (i.e., gable
structure) and influences of axial forces and shear forces on the plastic moment of resistance of
the member cross-sections.
Ada banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh umat manusia di muka bumi ini jika teknologi
nuklir digunakan secara benar. Karena itu, kesalahan persepsi masyarakat awam terhadap radiasi
yang kerap dikaitkan dengan keberadaan PLTN dan reaktor nuklir umumnya perlu diluruskan
dengan memberikan informasi yang menyeluruh. Energi listrik adalah salah satu keuntungan
utama dapat diperoleh umat manusia berkaitan dengan pemanfaatan teknologi nuklir dalam
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kehidupan sehari-hari. Guna menghilangkan gambaran negatif tentang PLTN dan reaktor nuklir
pada umumnya, dirasa sangat perlu untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang apa itu
reaktor reaktor nuklir, bagaimana ia mencapai tingkat kemajuan dalam keselamatan, dan
bagaimana teknologi reaktor maju (advanced reactor) generasi baru yang disebut Gen-IV dan
INPRO dikembangkan melalui kerja sama internasional secara multilateral dan melalui lembaga
IAEA. Buku yang sedang berada di tangan pembaca ini hadir dalam rangka memperkenalkan
reaktor nuklir dan bagaimana riset material terus menerus dikembangkan untuk mencapai
tingkat keselamatan terbaik. Pengembangan material maju yang memiliki daya tahan terhadap
temperatur sangat tinggi adalah salah satu caranya. Melalui buku ini, pembaca diharapkan akan
memperoleh gambaran tentang perkembangan teknologi PLTN dan reaktor maju (advanced)
serta riset material maju terkait ini. Di dalamnya dibahas mengenai prinsip kerja reaktor nuklir
dan pembagiannya atas berbagai tipe. Reaktor nuklir ternyata memiliki peran yang cukup
penting dalam penyediaan listrik di banyak negara guna menjamin ketersediaan energi yang
cukup untuk menopang industri dan kehidupan secara umum. PLTN Dan Riset Material Reaktor
Maju ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Roosseno, jembatan dan menjembatani
Wiraswastawan Indonesia
Roosseno Jembatan dan Menjembatani
Berita bibliografi
Neraca sumberdaya alam untuk pembangunan berkelangjutan
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-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
Pengembangan agribisnis yang kreatif sangat relevan dengan konteks
pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi
pasar global sehingga selain memperhatikan kecenderungan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, juga perlu memperhatikan isu hak azasi manusia
(HAM), demokrasi, perdagangan internasional, standardisasi, dan hak atas
kekayaan intelektual. Untuk memperkuat kinerjanya, memerlukan jejaring kerja
yang kuat di antara para pelaku agribisnis kreatif sehingga mampu memperoleh
lingkungan agribisnis yang kondusif dan mampu meminimalkan dampak negatif
serta permasalahan lingkungan. -SALAM PENEBAR SWADAYATempo
Kampus Merdeka Seri 4: Masa Depan Perguruan Tinggi dalam Sistem Kampus
Merdeka di Era Pandemi
"Las" dalam konstruksi baja
Indeks makalah konferensi, lokakarya, seminar dan sejenisnya di Indonesia
Applied Structural Steel Design
Baja canai dingin merupakan salah satu material yang sering
digunakan pada dunia konstruksi. Namun, penggunaan baja
canai dingin hanya sebatas elemen non struktural. Hal itu
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dikarenakan hanya sebatas elemen non struktural. Hal itu
dikarenakan ketebalan baja canai dingin yang sangat tipis,
sehingga membuatnya kurang stabil. Di dalam buku ini,
penggunaan baja canai dingin diteliti sebagai elemen
struktur primer yaitu balok dan kolom, serta sebagai
material alternatif selain beton bertulang. Buku ini
berfokus pada teori-teori yang menyangkut baja ringan,
perhitungan sambungan dan pengujian baja ringan skala
penuh. Sambungan Balok Kolom Baja Canai Dingin (Teori,
Perhitungan, Dan Pengujian Sambungan) ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Pencegahan Korosi hingga kini belum seperti yang
diharapkan, seperti pudarnya warna mengkilap pada perak
(Ag), munculnya warna kehijauan pada tembaga (Cu),
kerusakan logam besi (Fe) dengan terbentuknya karat oksida,
dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik
melalui pencegahan terjadinya korosi. Buku Korosi dan
Pencegahannya terdiri atas 12 Bab yaitu: Pengertian Korosi,
Mekanisme Korosi, Jenis-Jenis Korosi, Pengukuran Korosi,
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Termodinamika Korosi, Korosi Pada Logam, Pengendalian
Korosi, Pelapisan (Coating), Proteksi Anodik, Proteksi
Katodik, Inhibitor, Penanggulangan Dan Pencegahan Korosi.
Standar Pelayanan Minimal Terminal Bus Tipe A
Prof Dr Ir Roosseno - Ahli Beton di Zaman Mercusuar
mingguan berita ekonomi & bisnis
Perangkat Lunak LS-DYNA dan LS-PrePost untuk Analisis Daya
Gempur
Agribisnis Kreatif
Kajian dan penelitian terminal angkutan umum di Indonesia
sangatlah penting, mengingat kondisi terminal di negeri ini semakin
turun dan rendah kualitas pelayanannya seiring rendahnya minat
masyarakat terhadap angkutan umum. Perlu ada kiat pembenahan
dan perbaikan pelayanan terminal di semua tipe agar dapat
mendukung keberhasilan angkutan umum sebagai solusi mengatasi
permasalahan transportasi di Indonesia seperti kemacetan,
kecelakaan, pencemaran lingkungan, krisis energi, dan dampak
negatif lainnya. Buku ini hadir di tengah jarangnya buku-buku di
Indonesia yang membahas tentang infrastruktur terminal angkutan
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umum. Pembahasan dalam buku ini mencakup Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terminal penumpang transportasi jalan yaitu
terminal angkutan Bus tipe A. di dalamnya juga dilengkapi dengan
metode Imortance-Performance Analysis (IPA), Quality Function
Deployment (QFD), dan Structural Equation Modeling (SEM).
Disamping tiga metode tersebut, model yang dihasilkan dari SEM
dibuatkan program berbantuan bahasa program Visual Basic 6.0
agar mudah diterapkan dalam mengestimasi dan mengevaluasi
kualitas pelayanan terminal angkutan bus khususnya terminal
Purabaya Surabaya.
Biography of Roosseno, a professor of structural engineering,
architect, educator, and Minister of Economy from 1955 to 1956.
Gamma
Apa & siapa ilmuwan dan teknokrat Indonesia
Ilmu Tekstil
Bibliografi nasional Indonesia
PLTN Dan Riset Material Reaktor Maju

Buku ini membahas khusus perkuatan tulangan bambu sebagai tulangan beton
menggunakan klem-selang. Dari banyak referensi keruntuhan beton bertulang
bambu disebabkan oleh slip antara tulangan bambu dengan beton, hal ini
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dikarenakan lekatan antara bambu dan beton belum maksimal. Penggunaan
klem-selang salah satu solusi untuk meningkatkan kuat lekat melalui transfer
gaya gesek dan gaya tumpu dari tulangan bambu ke beton. Maksud dan tujuan
diterbitkannya buku ini adalah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat pengguna
bambu terutama wilayah desa tertinggal yang banyak bambu, para peneliti, dan
mahasiswa yang tertarik di bidang konstruksi. Tentu saja buku ini masih banyak
kekurangannya, untuk itu demi perbaikan kami mengharap masukan dari semua
pihak demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.
PADA 2 Agustus lalu, tepat seabad usia Prof Dr Ir Roosseno almarhum. Nama
Roosseno wafat 15 Juni 1996 di Jakarta senantiasa dipadankan dengan
rekayasa teknik sipil Indonesia. Insinyur sipil generasi pertama Tanah Air ini
berkait kelindan pula dengan sebuah masa ketika Indonesia gesit membangun
sejumlah struktur monumental yang kelak menjadi ikon teknik sipil negeri ini.
Tegang Bentang
Rencana pengelolaan lingkungan (RKL) unit penambangan pasir besi Cilacap di
Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah
40 tahun peranan pertambangan dan energi Indonesia, 1945-1985
Lulus SMA Kuliah Dimana? Panduan Memilih Program Studi
Korosi dan Pencegahannya
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Natural resource accounting for sustainable development in Indonesia.
Melihat dari berbagai sudut pandang para tenaga didik di Universitas, waktu pandemi ini
justru dapat menjadi momen untuk mempersiapkan realisasi pelaksanaan merdeka belajar
dan kampus merdeka. Karena pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dilakukan
melihat kondisi kampus di seluruh negeri ini yang tentu berbeda-beda. Belum lagi, SDM
tenaga didik juga harus terus ditingkatkan agar proses belajar mengajar dengan sistem
kampus merdeka dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terbitnya buku ini memberikan
jawaban terhadap sistem pendidikan yang telah diterapkan oleh tenaga pendidik di masa
pandemi. Diharapkan pembaca dapat memahami dan mampu membangkitkan pendidikan
menjadi lebih maju.
Menara Mesjid Kudus dalam tinjauan sejarah dan arsitektur
Almanak penanaman modal di Indonesia, 1982-1983
Indeks laporan penelitian dan survai
Dunia EKUIN dan PERBANKAN
manusia beton
Buku ini sifatnya akademis - profesional, yang mengulas tentang sosok Roosseno
dengan berbagai kiprahnya sebagai pakar konstruksi. Kata Jembatan mengingatkan
suatu jembatan di Madiun yang telah mengilhami Roosseno di masa kecil. Kata
menjembatani ditujukan sebagai makna dari berbagai pemikiran cerdas dan cemerlang
Roosseno semasa hidupnya sehingga mampu menghantarkan melewati masanya ke
masa depan yang dapat dikenang melalui acara peringatan 100 tahun Prof. Dr (HC). Ir.
R. Roosseno Soerjohadikoesoemo.
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Buku Ilmu Tekstil edisi perdana ini merupakan buku yang mengupas tentang awal mula
terbuatnya tekstil dari mulai asal usul serat, menjadi benang, menjadi kain sampai pada
proses pengolahan menjadi tekstil finish good. Insha Allah pada buku edisi kedua akan
membahas selanjutnya bagaimana tekstil finish good menjadi produk unggulan tiap
daerah, ditinjau dari kebijakan peraturan daerah untuk menciptakan ekonomi mikro
yang unggul. Buku ini dapat dibaca oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa S1
dan S2 di Fakultas Tenik bahkan siswa sekolah kejuruan swasta dan negeri yang ada di
Indonesia.
Berita Idayu
Ummat
Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau
Perkuatan Tulangan Bambu Menggunakan Klem-Selang (Hose Clamp)
Monograf
Essays on civil engineering and technology; festschrift in honor of
Roosseno, a prominent Indonesian civil engineer.
Sejarah Arsitektur Modern Indonesia terbangun dari ketegangan
pemikiran dan perdebatan tentang gagasan-gagasan arsitektural yang
seringkali bertentangan. Namun, justru ketegangan-ketegangan itulah
yang sampai sekarang mengakibatkan wacananya terus berlanjut, dan
membangun bentang sejarah Arsitektur Modern Indonesia tersebut.
Perdebatan yang dibicarakan di atas juga terjadi di kalangan arsitek
yang bekerja di Indonesia. Arsitek-arsitek muda Belanda yang bekerja
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di Indonesia di awal abad ke-20 menentang jenis arsitektur yang
diciptakan oleh unit zeni militer di kepulauan jajahan. Beberapa
arsitek seperti Schoemaker, Thomas Karsten dan Maclaine Pont merupakan
arsitek muda yang progresif pada masanya. Kemudian masa sesudah tahun
1945, setelah Proklamasi Kemerdekaan, pertentangan antara pemikiran
arsitektur baru dan yang mapan juga terjadi. Masa-masa ini ditandai
dengan era arsitektur modern di Indonesia sebagaimana citra Indonesia
yang ingin dibentuk oleh Sukarno. Di masa 1950-an ada sebuah kelompok
arsitek muda, ATAP, yang mengusung modernisme. Di masa setelah Sukarno
ada Atelier 6 dengan konsep desain yang mencari lokalitas. Lalu,
muncul sekelompok arsitek muda yang membentuk sebuah forum diskusi
bernama Arsitek Muda Indonesia (AMI). Saat ini, muncul juga berbagai
kelompok arsitek muda di beberapa tempat di Indonesia. Memang, ada
kalanya perdebatan-perdebatan tersebut kurang tampak pada permukaan.
Tetapi, dari konsep-konsep desain, tampilan karya maupun pernyataanpernyataan para arsitek dapat terlihat—albeit secara tersirat—adanya
perdebatan antar generasi yang berbeda maupun antara arsitek-arsitek
dari generasi yang sama. Perdebatan seperti ini masih merupakan kisah
yang berlanjut hingga kini, sekalipun topik yang diperdebatkan telah
berubah.
Komputasi Dalam Litbang Material Struktur Dan Fungsional Reaktor
Nuklir
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Design of Steel Structures (Vol. 2)
Fine art photography catalogue
Cakrawala Roosseno

Seperti diketahui bersama bahwa salah satu cara untuk
memajukan kehidupan suatu bangsa maka perlu menguasai
teknologi agar bisa bersaing secara sehat dengan bangsabangsa lain dalam berlomba-lomba untuk menyejahterakan
kehidupan bangsa tersebut. Teknologi tidak akan dapat
diperoleh secara cuma-cuma oleh suatu bangsa dari bangsa
lain yang telah maju terlebih dahulu. Oleh karena itu
sebagai bangsa kita tentu saja harus terus berusaha untuk
mengejar ketinggalan kita dalam bidang sains dan teknologi
sehingga bangsa Indonesia bisa hidup sejahtera sejajar
dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu mencapai
kemajuan. Untuk tujuan itu maka agar ilmu sains dan
teknologi bisa dikuasai maka kita harus melakukan
penelitian. Penelitian dilakukan agar bangsa Indonesia mampu
untuk meningkatkan penggunaan ilmu sains dan teknologi yang
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diterapkan dalam bidang industri yang terus maju dari
industri primer, industri sekunder menuju ke industri
tersier. Hanya dengan cara itu maka sumber daya alam kita
bisa kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Komputasi
Dalam Litbang Material Struktur Dan Fungsional Reaktor
Nuklir ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
Written specifically for the engineering
technology/technician level, this book offers a straightforward, elementary, noncalculus, practical problem-solving
approach to the design, analysis, and detailing of
structural steel members. Using numerous example problems
and a step-by-step solution format, it focuses on the
classical and traditional ASD (Allowable Stress Design)
method of structural steel design (the method still most
used today) and introduces the LRFD (Load and Resistance
Factor Design) method (fast-becoming the method of choice
for the future). Introduction to Steel Structures. Tension
Members. Axially Loaded Compression Members. Beams. Special
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Beams. Beam-Columns. Bolted Connections. Welded Connections.
Open Web Steel Joists and Metal Deck. Continuous
Construction and Plastic Design. Structural Steel Detailing:
Beams. Structural Steel Detailing: Columns. LRFD: Structural
Members. LRFD: Connections.For technicians, technologists,
engineers, and architects preparing for state licensing
examinations for professional registration.
Proceedings - Institut Teknologi Bandung
Warta ekonomi
Sambungan Balok Kolom Baja Canai Dingin (Teori, Perhitungan,
Dan Pengujian Sambungan)
Mingguan Djaja
rahasia sukses & biografi
Buku ini muncul akibat kurangnya referensi yang ada di
tengah masyarakat tentang penggunaan perangkat lunak metode
elemen hingga LS-DYNA dan LS-PrePost. Padahal banyak sekali
kasus-kasus keteknikan yang bisa diselesaikan menggunakan
perangkat lunak ini. Hal yang menjadi sorotan utama dari
buku ini adalah kasus-kasus yang melibatkan deformasi besar
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seperti gempuran peluru. Analisis gempuran peluru ini
merupakan salah satu topik penting di bidang pertahanan
khususnya persenjataan / daya gempur. Dengan simulasi
menggunakan metode elemen hingga (finite element method)
ini, kita dapat merancang berbagai jenis peluru (skala
kecil hingga besar) dan mengoptimalkan daya gempurnya.
Tidak hanya itu, di sisi lainnya, rancang bangun pelindung
dari jenis peluru tersebut dapat juga dievaluasi tanpa
harus melakukan eksperimen yang biasanya sangat mahal dan
menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, dengan adanya
simulasi, kita dapat melakukan proses rancang bangun dengan
lebih murah dan lebih cepat. Buku ini berisi tentang
prosedur umum penggunaan LS-DYNA dan LS-PrePost untuk kasuskasus tumbukan kecepatan rendah seperti tumbukan crash-box
hingga tinggi seperti tumbukan peluru. Kasus-kasus seperti
pelindung gempuran peluru pada kendaraan tempur hingga
bangunan berstandar militer dapat menggunakan metode yang
dijabarkan pada buku ini. Kasus-kasus lain seperti
rancangan ujung peluru yang mematikan juga dapat
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dievaluasi. Dengan demikian, metode pada buku ini juga
dapat diadopsi untuk analisis lain yang lebih luas. Pada
buku ini, dibagi menjadi 8 Bab, dimulai dengan Bab 1 yang
membahas tentang pengenalan LS-PrePost dan LS-DYNA.
Dilanjutkan dengan Bab 2 yang membahas tentang instalasi
perangkat lunak LS-DYNA dan LS-PrePost. Pada Bab 3, dibahas
contoh kasus umum tentang tumbukan pada kolom berpenampang
persegi (crash-box). Prosedur rinci dijelaskan untuk
memahami cara kerja pemodelan elemen hingga di LS-PrePost
yang dapat diaplikasikan untuk berbagai kasus. Pada Bab 4,
dijelaskan dasar-dasar penggunaan perangkat lunak berupa
solver LS-DYNA untuk melakukan perhitungan. Pada Bab 5,
dijabarkan proses paska perhitungan yang juga dilakukan di
LS-PrePost. Di sini juga dijelaskan data-data penting apa
saja yang diambil untuk dianalisis. Pada Bab 6, dijabarkan
pemodelan simulasi untuk kasus gempuran peluru. Di bab ini
dijelaskan prosedur pemodelan elemen hingga dari peluru
penggempur dan pelat baja yang menjadi targetnya. Pada Bab
7 dijelaskan bagaimana cara menginterpretasikan hasil yang
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diperoleh. Dan terakhir, Bab 8 membahas bagaimana
mengembangkan keterampilan LS-PrePost melalui sumber-sumber
yang tersebar secara gratis di internet. Di akhir buku,
dilampirkan tautan (link) untuk dapat mengunduh k-file yang
dibahas pada buku ini. Dengan adanya buku ini, penulis
mengharapkan terjadinya peningkatan pemanfaatan perangkat
lunak ini untuk proses rancang bangun, analisis, hingga
sertifikasi dari gempuran peluru atau pelindung peluru
hingga aplikasi lain yang lebih luas.
Roosseno
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