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I YOGYAKARTA- Buah tin atau dalam 
bahasa ilmiahnya Fieus Carica L dalam 
Alquran disebutkan sebagai buah sangat 
bermanfaat Banyak orang berusaha mem
budidayakan karena kegunaannya bagi 
kesehatan tubuh.

Potensi mengembangkan sangat besar, 
tanaman buah ini dapat tumbuh mudah di 
Indonesia , te rm asuk di Y ogyakarta. 
Memang, sudah ada yang berusaha mem
budidayakan di sini namun belum dapat 
memenuhi permintaan konsumen.

Keinginan menyebarkan pengetahuan 
tentang buah tin dan juga memenuhi kebu
tuhan pasar yang tinggi, menjadi motivasi 
bagi Tim Program Kreativitas Mahasiswa 
Pengabdian  M asyarakat U niversitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Tim 
mencoba berkontribusi membantu menye
barluaskan pemahaman tentang budi daya 
buah tin dengan m engadakan kegiatan 
bertem a "K am pung  Tin, Sentra Buah 
Surga Indonesia” .

‘ ’ Banyak manfaat tanaman tin mulai dari 
buah hingga daunnya mengandung banyak 
khasiat yang berguna bagi kesehatan tubuh. 
Buahnya bisa dimakan langsung maupun 
diolah terlebih dahulu. Sebagai contoh 
buahnya dapat dijadikan selai dan manisan 
lalu daunnya bisa dibuat menjadi keripik 
maupun teh. Buah dan daunnya dapat men

jadi obat penyakit dalam, juga  tekanan 
darah tinggi misalnya,” papar Ketua Tim, 
Ilyas Al Akbar, kemarin.
Uji Coba

Ia bersama teman-temannya melakukan 
uji coba penyuluhan sekaligus penanaman 
buah tin di Desa Kebonkliwon, Kebonrejo, 
Salaman, Magelang. Mereka menyebarkan 
200 pot bibit buah tin siap tanam kepada 
200 keluarga setempat. Bibit ditanam di 
pekarangan rumah warga yang mendap
atkannya.

iBibit buah ditanam di halaman rumah 
warga yang sudah kami pilih untuk memak
simalkan penggunaan lahan warga yang 
masih belum produktif. Budi daya buah tin 
tergolong mudah karena dapat ditanam di 
wilayah beriklim tropis dan tidak memer
lukan perawatan khusus,” paparnya

Mereka selama penanaman mendapat 
bantuan K om unitas B ib it Buah 
Kebonkliwon yang merupakan kumpulan 
para pemuda setempat yang turut terlibat 
dalam pembudidayaan berbagai tanaman 
termasuk tanaman tin.

Kegiatan pembudidayaan, selain berbagi 
tentang teknik penanam an, juga  m em 
berikan pengetahuan tentang m eraw at 
tanaman tin. Contohnya, tindakan yang 
perlu dilakukan ketikamenjumpai tanaman 
sakit. Kelom pok PKM -PM  U M Y  juga

memberikan pengetahuan tentang teknik 
mencangkok agar warga nantinya mampu 
membudidayakan tanaman secara mandiri.

"B u d i daya tanam an tin  m em ang 
memerlukan waktu lama. Namun warga 
terlihat semangat dan kam i mendorong

supaya Kebun Kliwon mampu membudi
dayakan tanaman dan memproduksi hasil 
yang mampu memenuhi kebutuhan pasar 
serta menjadikan wilayahnya sebagai sen
tra budi daya buah tin di Indonesia,” tandas 
Akbar.(D19-45)
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TANAM BIBIT: Warga bersama tim mahasiswa UMY menanam bibit buah tin 
yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, kemarin. (45)


