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PT. Indonesia Emas Perkasa Rekatindo Corp.

Sebuah Perusahaan Aseli Indonesia yang bergerak di bidang Farmasi Biologi

Molekuler Rekayasa Genetika, Pabrik mengolah bahan baku yang berupa bahan alami di

sekitar pabrik dengan hasil berupa bahan baku vaksin COVID-19 semua salurkan ke

produsen vaksin PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical

Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech. Sinovac Biotech

Ltd.

Secara umum hasil produksi lebih banyak pangsa ekspor dan sudah Go Internasional ,

dengan direksi dan karyawan berbagai suku bangsa/multi etnis dari seluruh dunia.

Perusahaan menerapkan prosedur kerja yang sangat modern yang berlaku international

corporation. Perusahaan juga mengadaptasi kearifan lokal/local wisdom yang kuat serta

memiliki Corporate Social Responsibility yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan

masyarakat sekitar berupa Yayasan Pendidikan, Panti Asuhan, Pengembangan Usaha Mikro

Kecil Menengah, Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan. Pengelolaan Lingkungan

Modern serta menerapkan Pengelolaan Limbah Paripurna/Zero Waste
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PT. Merdeka Energy Mandiri.
Sebuah Perusahaan Pengolahan bahan tambang (SMELTER) yang bergerak

di bidang pengolahan hasil tambang (NIKEL, BAUXIT, ALUMINIUM, TIMAH,
TEMBAGA …Dll). Perusahaan yang focus pada pengolahan Energy Baru dan
Terbarukan yang full tidak menggunakan energi Fosil dan tidak menghasilkan
turunan energi Fosil. Usaha dari Perusahaan PT. Merdeka Energy Mandiri
merupakan konsorsium dari ratusan Usaha Mikro Kecil Menengah yang sama
sama bergerak pada pengolahan tambang aseli Indonesia. Perusahaan memiliki
direksi dan komisaris aseli bangsa Indonesi, dilakukan dalam upaya menjawab
tantangan zaman dan tantangan era kolonialisasi baru/penjajahan baru atau
kerennya colonialism 4.0 meskipun begitu Perusahaan menerapkan prosedur
kerja yang sangat modern yang berlaku international corporation. Hasil produksi
dari perusahaan ini merupakan penyuplai utama dari perusahaan mobil listrik
milik Elon Musk maupun perusahaan lainnya yang memproduksi baterei listrik
maupun perusahaan rekayasa energi baru dan terbarukan. Perusahaan juga
mengadaptasi kearifan lokal/local wisdom yang kuat serta memiliki Corporate
Social Responsibility yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat
sekitar berupa Yayasan Pendidikan, Panti Asuhan, Pengembangan Usaha Mikro
Kecil Menengah, Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan. Pengelolaan
Lingkungan Modern serta menerapkan Pengelolaan Limbah Paripurna/Zero Waste
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Rekayasa Kurikulum 

SekolahàTematik
• Pelajaran Umum

• .....................................

• .....................................

• .....................................

• .....................................

• .....................................

§ Pelajaran Khusus
§ .....................................

§ .....................................

§ .....................................

§ .....................................
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Topik/Kelola/Mapel PKN/BK/OR Bahasa IPA(MIPA) IPS(MIPS) PKWU Lainnya........

KI/KD

Media

Pendekatan

Metode

Strategi

Literasi

Sarana
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Surmber

Lainnya...........
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Jalan Djuanda dari Cikapayang sampai Simpang Dago adalah sepanjang 3000
meter ,dari pengamatan Pak Muzi dan pak Audi ternyata terdapat 10
kios/warung kopi yang menyediakan menu bahan dasar jeruk lemon/jeruk
nipis. Dengan data sebagai berikut

Kios 
No

Modal Pagi 
(gram)

Sisa  Sore 
(gram)

Limbah Kulit 
(gram)

1 2000 1200 300

2 5000 4000 800

3 3500 1000 1000

4 2500 500 1100

5 1000 0 700

6 6000 0 4000

7 4000 3000 600

8 3000 1700 1200

9 1800 800 700

10 1000 100 500

Berapa mililiter
sabun cuci
Piring seperti
gambar di
samping Dapat
kita hasilkan
dari limbah kios
warung kopi
tersebut dibuat
setiap
minggunya ?
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Kebanggaan Masyarakat Cimahi

Bu Lis, Pak Rikki, Pak Audi Pak
Kardiana, Bu Lis, Bu Nuning, Bu Neneng,
Bu Ayudha ,,,,,siapa lagi yang rumahnya
di Cimahi dan sekitarnya Coba Anda
lakukan nventarisasi makanan khas yang
ada di Kota Administratif Cimahi.....Apa
yang dapat kita lakukan apabila kita
akan inovasi atas makanan khas
tersebut sehingga menjadi minimal 5
Varian terbaru yang belum pernah ada
sebelumnya. Dengan catatan apabila
membutuhkan warna harus
memanfaatkan pewarna alami dan
apabila membutuhkan rasa/aroma harus
memanfaatkan rasa alami...... Jelaskan
apa yang Andan lakukan kedalam
sebuah Paper dengan menggunakan
Metode Ilmiah.



Google Maps Applications
Silahkan buka google maps Anda posisi garis
lintang dan garis bujur pada koordinat =

-6.91156,107.63756
Apakah yang Anda temukan di sekitar koordinat
tersebut . Apa yang dapat kita lakukan apabila
kita akan inovasi atas makanan khas tersebut
sehingga menjadi minimal 5 Varian terbaru yang
belum pernah ada sebelumnya. Dengan catatan
apabila membutuhkan warna harus
memanfaatkan pewarna alami dan apabila
membutuhkan rasa/aroma harus memanfaatkan
rasa alami......Jelaskan apa yang Andan lakukan
kedalam sebuah Paper dengan menggunakan
Metode Ilmiah.



Google Maps Applications

Silahkan buka google maps Anda posisi
garis lintang dan garis bujur pada
koordinat =

-6.95428,107.45791
.......Apakah yang Anda temukan di sekitar
koordinat tersebut . Apa yang dapat kita
lakukan apabila kita akan inovasi atas
makanan khas tersebut sehingga menjadi
minimal 5 Varian terbaru yang belum
pernah ada sebelumnya. Dengan catatan
apabila membutuhkan warna harus
memanfaatkan pewarna alami dan apabila
membutuhkan rasa/aroma harus
memanfaatkan rasa alami..... Jelaskan apa
yang Anda lakukan ke dalam sebuah Paper
dengan menggunakan Metode Ilmiah..



Google Maps Applications

Silahkan buka google maps Anda posisi garis
lintang dan garis bujur pada koordinat =

-6.87373,107.55873
.......Apakah yang Anda temukan di sekitar
koordinat tersebut . Apa yang dapat kita
lakukan apabila kita akan inovasi atas
makanan khas tersebut sehingga menjadi
minimal 5 Varian terbaru yang belum pernah
ada sebelumnya. Dengan catatan apabila
membutuhkan warna harus memanfaatkan
pewarna alami dan apabila membutuhkan
rasa/aroma harus memanfaatkan rasa
alami..... Jelaskan apa yang Anda lakukan ke
dalam sebuah Paper dengan menggunakan
Metode Ilmiah..
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