
 

HAL : LAMARAN PERKERJAAN      Jakarta, 27 maret 2015 

 Yth, 

Personalia 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sayaakan bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama    :  Misca Haryanti 

Tempat/ Tanggal lahir  :  Jakarta, 22 april 1995 

Alamat    :  Jl.Kalibata Timur Rt 004 Rw 001 No 11b 

       Jakarta Selatan  

HP    :  083876788043 

    : 089651654946 

 

Dengan ini saya mengajukan lamaran perkerjaan sebagai penulis lepas pada Perusahaan yang 

Bapak/ Ibu Pimpin. 

Sebagai pelengkap Lamaran dan bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan : 

● Daftar Riwayat Hidup 

● sertifikat computer 

● contoh original content yang saya buat dalam bahasa indonesia 

 

Saya berkeinginan keras untuk maju dan yakin dapat menyelesaikan segala tugas yang di 

berikan dengan baik. 

 

Besar harapan saya untuk bisa bergabung di perusahaan yang Bapak / Ibu Pimpin, atas 

perhatian saya mengucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya 

 

 

 

Misca Haryanti 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama     :  Misca Haryanti 

Tempat,Tanggal Lahir   :  Jakarta, 22 april 1995 

Status      :  Belum Menikah 

kependudukan   :  Indonesia 

Agama     :  Islam 

Alamat     : JL. Kalibata Timur Rt 004 Rt 001 No 11b 

       Jakarta Selatan 12470 

No Hp     : 083876788043 

     : 089651654946 

Menerangkan dengan sesungguhnya: 

 

PENDIDIKAN 

 Tamatan SDN 07Pagi,Jakarta    berijazah tahun 2007 

 Tamatan SMPN 163 Jakarta,     berijazah tahun 2010 

 Tamatan SMK 28 Oktober 1928.1 Jakarta,  belum menerima tahun 2013 

 

PENGALAMAN KERJA 

 

 - Part Time Monumen Nasional  :  Guide tgl 3 Oktober – 5 November 2011 (1Bulan) 

 - Part Time Amadine    : Staf Ticketing 1 Febuari – 30 April 2012  (3Bulan) 

 - Bekerja di rajawali wisata  : staff ticketing juli 2013 – oktober 2013  

 

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Jakarta, 27 maret 2015      Hormatsaya, 

 

 

          (MiscaHaryanti) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sehat dengan tanaman tin!!! 
 

 

  

Tanaman tin memiliki banyak sekalli khasiat, mulai dari daun dan buahnya yang 

dipercaya menyembuhkan segala macam penyakit yang sulit di sembuhkan. Yang pertama 

saya bahas mengenai daun tin memiliki berbagai macam khasiat yang digunakan untuk teknik 

pengobatan herbal. Pada masa zaman mesir kuno daun tin di gunakan untuk berbagai macam 

penyakit yang sulit disembuhkan walupun dengan teknik ini pengobatanya terbilang lama akan 

tetapi tidak ada efek samping terhadap obat herbal ini, meninum rebusan dari daun tin ini 

mlebih menyehatkan badan karna khasiat dalam kandungannya, bahkan umat islam juga 

mempercayai bahwa meminum air rebusan daun tin menyehatkan tubuh. 

Berikut Kandungan daun tin : 

-polyphenols (anti oksidan) 

-benzaldehyde (anti tumor & kanker) 

-coumarins (anti tumor & kanker) 

Daun tin dapat direbus untuk berbagai macam penyakit seperti: 

1. Membantu penderita diabetes mengurangi jumlah asupan insulin, sehingga mengurangi 
tingginya kandungan gula dalam darah. 

2. Sebagai peluruh batu ginjal, karena mempunyai manfaat sebagai diuretic. 
3. Dapat mengurangi sesak nafas atau asma, bronchitis, dan dapat mengencerkan dahak. 
4. Mengatasi sirois hati 
5. Mencegah dan mengatasi wasir 
6. Mengatasi dan menstabilkan darah. 



7. Dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan obesitas. 
8. Dapat mencegah dan mengobati maag. 

Daun tin juga dapat dikonsumsi atau di campur dengan teh, ckup mencelupkan teh ke 

dalam air rebusan daun tin. Perpaduan antara air rebusan daun tin dan teh juga bermanfaat 

pada kesehatan dan kebugaran tubuh. Teh mengandung oksigen yang tinggi dan sangat baik 

untuk kebugaaran tubuh bila lelah atau letih saat selesai bekerja.sekarang daun tin sudah dapat 

ditemukan di supermarket ternama. Selain daun tin buah dari pohon tin juga sangat bermanfaat 

, sebenarnya buah dari pohon tin yang sudah banyak di kenal masyarakat. Buahnya dapat di 

makn secara langsung ataupun di olah menjadi makanan yang lainnya. 

Kandungan dalam buah tin 

Buah Tin mengandung beragam nutrisi  yang sangat tinggi  mulai dari vitamin A, C, 

kalsium, magnesium hingga potasium, serta benzaldehyde. 

Setiap 100 gr buah Tin kering terkandung 12.2 gr serat ,sedangkan apel mengandung 2.0 gr 

dan jeruk 1.9 gr.. dan antioksidan ,omega- 3 dan omega-6.  Buah Tin tidak mengandung garam, 

lemak dan kolesterol, tetapi mengandung kalium, serat dan zat besi yang lebih tinggi . Hasil 

penelitian dalam 100 gram buah Tin, mengandung 20% daripada kebutuhan zat serat harian 

tubuh kita. Dari jumlah tersebut, lebih 28% adalah jenis serat terlarut. Penelitian menunjukkan, 

bahwa serat terlarut bisa membantu gula dalam darah dan mengurangi kolesterol dalam darah 

dengan mengikatnya di dalam saluran pencernaan, manakala serat tidak larut, dapat 

melindungi dan mencegah kanker usus besar (koion). Buah tin juga mampu mengurangi berat 

badan. 

Manfaat buah tin : 

1.Mampu membunuh bakteri merugikan di dalam tubuh. 

 

2.Membantu merangsang pembentukan hemoglobin darah yang cocok digunakan sebagai obat 

anemia. 

 

3.Mampu menurunkan kadar kolesterol karena rendah kalori dan bebas kolesterol. 

 

4.Mampu menurunkan berat badan tubuh anda. 

 

5.Mangendalikan nafsu makan. 

 

6.Menguatkan jantung. 

 

7.Membantu menormalkan pernafasan (bagi penderita sesak nafas). 

 

8.Mengobati sulit buang air besar. 

 

9.Menguatkan tulang, karena kaya akan kalsium. 

 



10.Membantu melawan sel – sel kanker yang berkembang biak di dalam tubuh kita. 

 

11.menanggulangi diabetes 

Semua itu adalah manfaat dari pohon tin, sangat banyak bukan manfaat  dari buah tin. 

Semoga postingan saya bermanfaat. 


