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Pengobatan Jinten Hitam 
Dianjurkan Nabi Muhammad SAW

Hal itu dikemukakan 
Mukhtar Ikhsan pada sidang 
promosi doktor di Sekolah Pas-
casarjana UIN Jakarta, Senin 
(23/10). Disertasinya bertajuk 
Tibbun Nabawai dalam Pengoba-
tan Modern, kajian Nigella Sativa 
(Habbah al-Sauda’) sebagai Anti 
Inflamasi pada Sel Mast berhasil 
dipertahankan di depan para 
penguji.

Prof Dr Alpaslan ozerdem 
dari Coventry University, Ing-
gris, menyampaikan kuliah 
umum berjudul “10 Golden 
rules of Peacebuilding: Kur-
dish Crisis in Turkey” di Au-
ditorium Sekolah Pascasar-
jana (SPs) UIN Jakarta, Selasa 
(24/10). Selain memberikan 
kuliah umum, kehadiran oz-
erdem juga menindaklanjuti 
kerja sama antara SPS Jakarta 
dan Coventry University.

Dalam kuliah umum 
yang dihadiri puluhan maha-
siswa tersebut,  ozerdem di 
antaranya mengatakan bahwa 
sedikitnya ada 10 landasan 
untuk mencapai titik temu ke-
damaian di kawasan Kurdi di 
Turki. Kesepuluh landasan itu 

Prof Alpaslan Ozerdem Sampaikan Kuliah Umum

adalah pertama, perdamaian  
yang dibuat oleh masyarakat; 
kedua, tahapan penyelesaian 
secara berjenjang: manajemen 
konflik, resolusi konflik dan 
transformasi konflik; 

“Ketiga adalah tidak akan 
ada kedamaian tanpa adanya 

PENGOBATAN dengan 
metode herbal Nigella 
Sativa (habbah al-sauda’) atau 
lebih popular dikenal dengan 
jinten hitam, dapat me-
nyembukan semua penyakit 
kecuali kematian. Pengoba-
tan melalui jinten hitam ini 
sangat dianjurkan oleh Nabi 
Muhammad SAW.

Mukhtar Ikhsan meng-
gunakan metode penelitian 
untuk hadis dengan takhrij, 
meneliti matan dan sanad. Tu-
juan metode ini untuk meneliti 
faktor-faktor yang mendorong 
perilaku masyarakat menggu-

nakan Nigella Sativa sebagai 
anti inflamasi pada sel mast 
berdasarkan uji eksperimental.

“Hasil analisis menunjuk-
kan bahwa hadis Nabi Mu-
hammad SAW tentang Nige-
lla Sativa banyak diriwayatkan 
oleh imam hadis dan matan 
hadis sesuai dengan penelitian-
penelitian ilmiah di berbagai 
pusat penelitian. Masyarakat 
menggunakan metode Nigella 
Sativa karena mengikuti sunah 
Nabi Muhammad SAW,” ujar 
pengajar di fakultas  Kedok-
teran dan Ilmu Kesehatan UIN 
Jakarta ini.

D a l a m  p a n d a n g a n 
Mukhtar, masyarakat punya 
keyakinan sebelum menggu-
nakan metode penyembuhan 
jinten hitam ini, karena didor-

ong oleh sunah Nabi. Selain 
faktor sunah Nabi, jinten hitam 
ini juga mudah didapat, harga 
yang terjangkau, dan tidak 
memiliki efek samping.

“Dari inilah saya mengam-
bil kesimpulan bahwa hadis 
Nabi Muhammad SAW ten-
tang Nigella Sativa itu sahih 
dan relevan dengan kedokteran 
modern,” katanya.

Menurut Mukhtar, kedok-
teran Nabi merupakan sistem 
kesehatan dan kedokteran yang 
relevean dengan ilmu farmasi 
dan kedokteran modern. oleh 
karena itu perlu disosialiasi-
kan kepada kalangan profesi 
farmasi dan kedokteran serta 
lembaga-lembaga kesehatan 
di tingkat nasional maupun 
internasional. (ns/eae)

kemauan politik. Kemauan 
politik itu harus ada agar situasi 
tercipta damai. Tanpa kemauan 
politik, akan susah ada keda-
maian,” ungkap ozerdem.

Lalu keempat, keadilan 
sosial dan kedamaian berdasar-
kan pada keadilan sosial; keli-
ma, dalam upaya mewujudkan 
damai agar selalu mencermati 
dinamika sosial regional dan 
internasional; keenam, meng-
ubah model ekonomi perang 
menuju model ekonomi damai; 
ketujuh, jangan meromantisir 
dan mendramatisir kedama-
ian.

“Kedelapan ini yang juga 
penting. rekonstruksi dan reha-
bilitasi psikologis harus menjadi 
perhatian utama jika mampu 

melakukan rekonstruksi dan 
rehabilitasi psikologi. Kemu-
dian faktor kesembilan, mema-
hami dengan baik pendekatan 
kedamaian berbasiskan nilai 
tradisi, tentu menjadi urgen,” 
ujarnya.

Kesepuluh, menurut oz-
erdem, perlu membangun jem-
batan antarhati untuk rekon-
struksi tersebut, bukan semata 
jembatan fisik. 

Kuliah umum berlangsung 
selama sekira dua jam. Seusai 
menyampaikan kulah umum,  
ozerdem lalu membuka dia-
log atau tanya jawab dengan 
peserta. Kuliah umum lalu 
ditutup dengan pemberian 
cinderamata dari Direktur SPs 
UIN Jakarta. (ns/eae)
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BERITA UJIAN

Ujian TesisPromosi Doktor

M. Wildan (bawah), mahasiswa Program Doktor Konsentrasi Bahasa dan Sastra 
Islam, meraih yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK 3,58 pada Ujian Promosi 
Magister yang digelar di Ruang Sidang pada 24 Oktober 2017. Disertasinya berjudul 
Kontestasi Islam di Facebook: Studi Sosiolinguistikberhasil dipertahankan di depan 
tim penguji (dari kiri ke kanan) Prof Dr Zulkifli, Prof Dr Ahmad Thib Raya, Prof Dr 
Mashadi Said, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, dan Prof Dr Didin Saepuddin. Promotor 
adalah Prof Dr Andi Faisal Bakti dan Prof Dr Sukron Kamil (kanan).

GALERI FOTO

Arif Nursihah (bawah), mahasiswa Program Magister Konsentrasi Hadis dan Tra-
disi Kenabian, meraih yudisium Kumlaude dengan IPK 3.68 pada Ujian Promosi 
Magister yang digelar di Ruang Sidang pada 19 Oktober 2017. Tesisnya berjudul 
Genealogi Tradisi Islam Awal: Studi Hadis tentang Penghormatan Waktu berhasil 
dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke kanan) Prof Dr Zaitunah Subhan, 
Dr Sahabuddin, Prof Dr Masykuri Abdillah, dan Dr JM Muslimin. Promotor adalah 
Prof Dr Said Agil Husin Al Munawar (tidak hadir).

AHMAD SHODIKIN

Pimpiman Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta menggelar rapat koordinasi terbatas 
dengan para staf di Ruang Rapat Perpustakaan Riset, Senin (23/10). Rapat di 
antaranya membahas mengenai berbagai program kerja lembaga ke depan. Se-
lain itu, rapat juga mengevaluasi sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan 
sebelumnya. Rapat koordinasi terbatas tersebut dipimpin langsung Direktur SPs 
UIN Jakarta Prof Dr Masykuri Abdillah.

MOHAMAD AINur rOfIq

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Prof Dr Masykuri Abdillah (kanan) 
memberikan tanda kenangan kepada Prof Dr Alpaslan Ozerdem dari Coventry 
University, Inggris, seusai menyampaikan kuliah umum bertajuk “10 Golden Rules 
of Peacebulding” di Auditorium SPs UIN Jakarta, Selasa (24/10). Selain memberikan 
kuliah umum, kedatangan Ozerdem juga dalam rangka menindaklanjuti beberapa 
poin kerja sama yang ditandatangani sebelumnya.
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