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BAB III 

UNSUR-UNSUR PERADABAN DAN FAKTOR PENDUKUNG 

PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM MASA DINASTI ILKHAN 

A. Unsur-Unsur Peradaban Islam 

Dinasti Ilkhan bukanlah dinasti yang berumur panjang. Umur dinasti Ilkhan tidak 

sampai satu abad, tetapi pada masa dinasti Ilkhan ini ada beberapa unsur-unsur 

peradaban Islam yang berkembang, meskipun secara garis kepemimpinan tidak 

semua Khan (penguasa dinasti) beragama Islam. Umur Dinasti Ilkhan hanya 79 tahun 

saja, tetapi dalam perjalanannya, Islam mendapatkan perkembangan yang tidak 

sedikit pada masa dinasti ini. Bahkan pada masa dinasti Ilkhan dikatakan sebagai The 

Golden Age of Islam Post Baghdad. Berikut ini akan diuraikan beberapa unsur 

peradaban Islam yang berkembang pada masa dinasti Ilkhan: 

1. Tatanan Pemerintahan 

Dinasti Ilkhan, sejak awal berdirinya tidak terlepas dari kontak langsung dengan 

dunia Islam. Islam bukan merupakan hal yang baru bagi dinasti Ilkhan. Ilkhan berdiri 

di atas tanah yang sebelumnya adalah kekuasaan Islam, baik Khawarizm Syah, Seljuk 

Rum, maupun Abbasiyah. Hal ini yang membuat dinasti yang didirikan oleh Hulagu 

ini sejak awal begitu akrab dengan tokoh-tokoh Muslim. Pada masa Hulagu Khan 

menjalankan dinasti sebagai seorang Khan, ia dibantu oleh seorang wazir (pejabat 

tinggi negara) Muslim yang diangkatnya untuk membantu pemerintahan. Ia adalah 
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Nasir al-Din Thusi, Gubernur Ismailiyah dari Quhistan.
1
 Selain mengangkat Thusi 

sebagai wazir, Hulagu mengangkat „Atha Malik Juwaini, seorang yang ahli di bidang 

dewan fiskal yang diangkat sebagai administrator negara.
2
 

Selanjutnya, khusus untuk Irak, Hulagu membentuk pemerintahan tersendiri yang 

pengelolaan pemerintahan itu sepenuhnya diserahkan kepada orang-orang Irak 

sendiri. Namun untuk bidang administrasi militer dan tugas keamanan negara (setara 

dengan menteri bidang kemiliteran), ia mempercayakannya kepada Ali Bahadir al-

Khurasani. Selanjutnya mengangkat Fakhruddin bin Damghani sebagai pejabat 

kementrian dalam negeri. Untuk posisi gubernur di Irak, ia membiarkan al-Mu‟tasim 

Muayyiduddin al-Alqami hingga al-Mu‟tasim meninggal setahun kemudian dan 

digantikan oleh putranya Izzuddin Abul Fadl. Wilayah Irak dipangkas menjadi lima 

wilayah administratif yang dipimpin oleh seseorang dengan jabatan setara walikota 

dimasa sekarang (orang yang menjabat posisi ini harus berkoordinasi pula dengan 

sejumlah mentri dan penasehat negara).
3
  

Najmuddin Ahmad bin Imran diangkat menjadi walikota wilayah Timur. Lalu 

Tajuddin Ali bin Dawami sebagai  walikota wilayah Eufrat. Selanjutnya Izzuddin bin 

Abul Hadid diangkat menjadi sekretaris wilayah dan berhubungan langsung dengan 

kementrian dalam negeri. Tugas utamanya adalah menyimpan segala rahasia negara. 

                                                           
1
 George E. Lane, “The Mongol In Iran”, diakses pada 08-04-2016 dari 

http://eprints.soas.ac.uk/13395/3/Mongols_in_Iran.pdf 
2
 M. Abdul Karim, Bulan Sabit Di Gurun Ghobi: Sejarah Dinasti Mongol Islam Di Asia 

Tengah, (Yogyakarta: Suka Pres, 2014), h.147 
3
 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Bangkit Dan Runtuhnya Bangsa Mongol, Terj. Dodi Rosyadi, 

Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 335. 

http://eprints.soas.ac.uk/13395/3/Mongols_in_Iran.pdf
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Jabatan ini mempunyai prestasi besar dalam pemerintahan Ilkhan, bahkan jabatan ini 

kemudian dinaikkan menjadi sekretaris negara yang terkadang merangkap sebagai 

menteri dalam negeri.
4
 

Untuk urusan keagamaan, dengan jabatan tertinggi Qadhi Al-Qhudat (Hakim 

Agung), Hulagu mendatangkan Al-Qhadi Abdul Mun‟im Al-Bandinigi dan 

mengangkatnya untuk menjadi hakim agung negara. Selanjutnya untuk perwakafan, 

seluruh wakaf di wilayah Ilkhan dilakukan di bawah pengawasan Nasiruddin Ath-

Thusi. Namun khusus untuk Baghdad, diangkat Syihabuddin bin Abdullah untuk 

menjadi wali perwakafan di kota tersebut. Dialah yang kemudian mengawasi 

pembangunan kembali masjid Khalifah yang sebelumnya dibakar oleh pasukan 

Mongol. Begitu juga dengan rekonstruksi monumen Al-Kazim Musa bin Ja‟far. Serta 

bertanggung jawab untuk membangun sekolah, menjaga perbatasan, penunjukan 

ulama fiqh dan sufi di wilayah tersebut.
5
  

  Selain di Irak, hal serupa terjadi di beberapa daerah lain di bawah kekuasaan 

Ilkhan. Bahkan di Salgurids di wilayah Fars, dipercayakan kepada seorang pemimpin 

wanita bernama Terken Khatun yang memiliki hubungan baik dengan orang-orang 

terkemuka di kelas militer, birokrasi dan agama. Selain itu di daerah Shiraz dikuasai 

oleh Abish Khatun (anak dari Terken Khatun).
6
  

                                                           
4
 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Bangkit Dan Runtuhnya Bangsa Mongol, h. 336. 

5
 Ibid.,  

6
 Nilgun Dalkesen, “Gender Roles and Women‟s Status in Central Asia and Anatolia between 

the Thirteenth and Sixteenth Centuries, (A Thesis Submitted to Graduate School of Natural And 
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Salah satu hal/tradisi menarik pada bangsa Mongol adalah saat pergantian 

kekuasaan. Pergantian kekuasaan pada bangsa Mongol menggunakan tradisi 

musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang besar kerajaan. Pada masa Chengis 

Khan berkuasa, orang-orang ini tergabung dalam sebuah perkumpulan bernama 

kuriltai (dewan umum). Setelah Hulagu digantikan Abaga Khan, beberapa posisi turut 

berubah, namun tetap diisi oleh tokoh muslim. Wazir pada masa Abaga adalah 

seorang sarjana dan alim Islam bernama Syeikh Syamsuddin, yang dengan 

pengaruhnya membuat Abaga tertarik kepada ilmu pengetahuan dan kebudayaan 

kaum muslim, meskipun ia bukan seorang muslim.
7
 

Perubahan yang sangat mencolok pada bidang pemerintahan dinasti Ilkhan terjadi 

pada masa Nikodar Khan yang mengubah namanya menjadi Ahmad Taguder setelah 

memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, ia beranggapan bahwa Islam adalah agama 

yang sesuai untuk politik pemerintahannya. Pada masa ini Ahmad Khan 

mengeluarkan aturan pelarangan menyiarkan agama Kristen di seluruh wilayah 

Ilkhan serta mengusir pendeta-pendeta nasrani untuk meninggalkan wilayah Iran.
8
 Ia 

juga mengirimkan utusan kepada raja Mamluk di Kairo untuk mengabarkan 

keislamannya serta menyatakan madsud perdamaian.
9
 

                                                                                                                                                                      
Applied Sciences of Middle East Technical University, 2007), diakses pada 08-04-2016 dari 

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12608663/index.pdf 
7
 Hamka, Sejarah Umat Islam (Edisi Baru), (Singapura: Pustaka Nasional LTE, 2006), h. 427 

8
 Ibid., 

9
 Muhammad Hasyim Assagaf, Listasan Sejarah Iran: Dari Dinasti Achaemia Ke Republik 

Revolusi Iran, (t.tp.: The Cultural Section Of Embassy Of The Islamic Republic Of Iran, 2009), h. 311 

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12608663/index.pdf
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Selanjutnya pada masa Arghun Khan, keterlibatan muslim di dalam istana terus 

berlanjut. Ia kembali mengangkat Syeikh Syamsuddin sebagai wazir yang 

sebelumnya pernah menjabat diposisi yang sama pada masa Abaga (ayah Arghun). 

Namun karena wazir ini dianggap hendak melanjutkan siasat Ahmad Khan, maka ia 

mengganti dengan wazir baru seorang Yahudi bernama Sa‟d ad-Daulah.
10

 

Setelah Arghun meninggal, kerajaan dipimpin oleh Gaygathu Khan. Tidak 

banyak perubahan berarti pada masa ini diberbagai bidang. Hanya saja perubahan 

kekuasaan terjadi di Kerman. Karena penguasa Kerman meninggal, Khan 

mengangkat Padshah Khatun (istri Gaygathu Khan) sebagai pemimpin di sana. 

Padshah Khatun adalah seorang yang telah menerima pendidikan dengan baik, 

seorang penyair, penulis kaligrafi, ilmuan, dan ia adalah seorang penguasa yang 

sangat mampu, hingga pada saat berkuasa ia mampu memimpin Kerman dengan baik. 

Ia adalah seorang muslimah yang shaleha, ia membuat salinan tulis tangan dari al-

Qur‟an yang kemudian tulisannya itu disimpan di berbagai perpustakaan Kerman dan 

kota-kota lainnya.
11

  

Setelah Gaygathu, Baidu naik tahta Ilkhan. Namun hanya bertahan satu tahun 

saja. Pada masa kekuasaan Baidu, Kurdijin Khatun (istri Suyurgatmish/mantan 

                                                           
10

 Hamka, Sejarah Umat Islam Jilid III, h. 47 
11

 Nilgun Dalkesen, “Gender Roles and Women‟s Status In Central Asia and Anatolia.” 
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penguasa Kerman) yang putrinya menikah dengan Baidu Khan Mengambil alih 

wilayah Kerman dari Padshah Khatun.
12

 

Selanjutnya Baidu digantikan oleh Ghazan Khan. Sebelum menjadi Khan, ia telah 

berkuasa di Khurasan. Ghazan Khan, dalam menjalankan negara dibantu dan 

dibimbing oleh seorang jendral Muslim ternama, yakni Jendral Nawroz yang telah 39 

tahun menjabat di berbagai propinsi Persia sejak masa Chengis Khan dan penerusnya. 

Berkat jasa jendral Nawroz pula Ghazan Khan dengan 100.000 tentaranya memeluk 

Islam. Mereka bersaksi dihadapan Syeikh Sadr al-Din Ibrahim, anak dari seorang 

doktor terkenal al-Hamawi.
13

 

Ghazan mengangkat Taj al-Din Ali Syah sebagai wazir kerajaan. Selanjutnya ia 

meresmikan Islam sebagai agama resmi negara.
14

 Dalam pemerintahannya, Ghazan 

dan pengikutnya resmi menggunakan sorban. Dalam kepemimpinannya ia sangat 

toleran dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat 

Persia, yaitu Islam.
15

 Ghazan Khan membentuk aturan untuk memberi sangsi kepada 

pegawai kerajaan yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hukuman gantung 

tidak segan diberikan kepada pelakunya dan keluarganya sekaligus. Ia akan 

menggantung di muka umum, hal itu dilakukan terhadap orang yang terbukti 

                                                           
12

 Nilgun Dalkesen, “Gender Roles and Women‟s Status in Central Asia.” 
13

 M. Abdul Karim, Islam Di Asia Tengah (Sejarah Dinasti Mongol Islam), (Yogyakarta: 

Bagaskara, 2006), h. 86-87. 
14

 Philip K. Hitti, History of The Arabs Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah 

Peradaban Islam, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2006), h. 621. 
15

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di Gurun Gobi (Yogyakarta: Suka Pres, 2014), h. 148. 



85 
 

melakukan perampokan dan kejahatan, pegawai yang KKN, dan pemerkosa anak di 

bawah umur. Selain itu, Ghazan juga membangun sebuah lembaga yang bertugas 

layaknya kantor pos. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi. Kantor pos 

ini menggunakan kuda sebagai alat transportasinya dan setiap jarak tertentu akan 

disiapkan kuda dan joki baru.
16

 

Selanjutnya setelah Ghazan adalah masa kekuasaan Uljaytu (Muhammad Khuda 

Banda Khan). Pada masa kekuasaan Uljaytu, ia mengubah mazhab utama negara dari 

sunni menjadi syi‟ah (pada awalnya ia menganut Islam sunni). Bahkan ia 

memerintahkan untuk memuji imam syi‟ah yang berjumlah 12 orang (syi‟ah 

asyariah).
17

 Sedangkan penerusnya Abu Said adalah seorang pemimpin yang sangat 

toleransi terhadap kepercayaan lain. Ia adalah seorang penguasa yang karismatik, 

dermawan, cerdas, berani, cakap, lucu, dan baik hati.
18

 Sangat disayangkan, dengan 

usianya yang masih muda di masa kepemimpinannya mengakibatkan banyak muncul 

kekuatan pemecah dari dalam dan luar istana.
19

 

Dalam bidang tatanan pemerintahan, Islam banyak memberikan hal postif pada 

perubahan dinasti Mongol Ilkhan ini. Perubahan yang terjadi tidak dapat dilakukan 

secara cepat, karena hal itu dapat menimbulkan gesekan besar seperti halnya pada 

masa Ahmad Taguder. Dengan perubahan bertahap, perlahan tapi pasti di dalam 

pemerintahan dapat membuat Ilkhan menjadi dinasti Islam yang seutuhnya dengan 

                                                           
16

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di Gurun Gobi, h. 152 
17

 Hamka, Sejarah Umat Islam Jilid III, h. 50. 
18

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di gurun Gobi, h. 161. 
19

 Muhammad Hasyim Assagaf, Lintasan Sejarah Iran, h. 314. 
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menerapkan Islam sebagai agama resmi negara. Hal-hal semacam ini adalah peristiwa 

yang baik, dengan masuknya Islam secara perlahan ke dalam tubuh Ilkhan dapat 

memberikan dampak yang luar biasa terhadap Islam tersebut di masa mendatang. 

2. Khazanah Ilmu Pengetahuan 

Perkembangan pusat keilmuan Islam pada masa dinasti Ilkhan diawali dengan 

dibangunnya sebuah Observatorium di Maragha pada masa Hulagu. Tempat ini 

memulai gelombang baru kegiatan ilmiah di dunia Islam pada pertengahan abad ke-

13. Tempat ini selain sebagai pusat pengukuran astronomi juga sebagai sebuah 

sekolah dan pusat kegiatan intelektual. Sejumlah astronom brilian, filsuf, 

matematikawan, dan pembuat instrument bekerja di bawah pengawasan Nasir al-Din 

Thusi. Ini adalah titik mulai kebangkitan dalam keilmuan Islam.
20

 

Sebagai pusat pertemuan akademisi internasional, ulama, sejarawan, filsuf, 

cendikiawan dan penulis. Perpustakaannya diisi dengan 400.000 buku yang juga diisi 

dari sisa reruntuhan Baghdad, Alamut, dan pusat-pusat budaya lainnya.
21

 Selanjutnya 

pada masa Abaga Khan, seperti halnya masa Hulagu, wazir adalah seorang sarjana, 

bahkan wazir Abaga adalah seorang alim Islam bernama Syeikh Syamsuddin. Pada 

                                                           
20

 Tofigh  Heidarzadeh, “The Idea of Iran Post Mongol Polities and the Reinvention of Iranian 

Identitis, diakses pada 08-04-2016 dari https://www.soas.ac.uk/lmei-cis/events/idea-of-

iran/file96527.pdf. 
21

 George E. Lane, “The Mongol In Iran”, diakses pada 08-04-2016 dari 

http://eprints.soas.ac.uk/13395/3/Mongols_in_Iran.pdf. 

https://www.soas.ac.uk/lmei-cis/events/idea-of-iran/file96527.pdf
https://www.soas.ac.uk/lmei-cis/events/idea-of-iran/file96527.pdf
http://eprints.soas.ac.uk/13395/3/Mongols_in_Iran.pdf
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masa ini hidup pula seorang penyair tasawuf besar kenamaan Maulana Jalaluddin 

Rumi serta penyair Syeikh Sa‟diy.
22

 

Selanjutnya pada masa Gaygathu, seorang pemimpin wanita di Kerman, Padshah 

Khatun terkenal pula sebagai penyair, penulis kaligrafi, ilmuan dan juga seorang 

wanita yang shaleha.
23

 Pada masa Ghazan Khan, di dalam kerajaan mulai 

memberdayakan seorang ahli dalam bidang militer, jendral Nawroz.
24

 Untuk bidang 

keagamaan muncul nama Syeikh Sadr al-Din Ibrahim, ia adalah putra seorang doktor 

bernama Al-Hamawi.
25

 Pada masa ini juga Ghazan kan membuat kalender Ilkhan.
26

 

Tabriz mencapai kejayaan pada masa Ghazan. Banyak seniman dan para filsuf 

berkunjung ke sana. Ghazan membangun perguruan tinggi bermazhab Syafi‟I dan 

Hanafi, perpustakaan, dan akademi Filsafat. Hidup pula seorang ilmuan ternama 

Rashid al-Din (sejarah dan pertanian). Ghazan Khan secara pribadi mahir berbicara 

dalam Sembilan bahasa, ahli filsafat, sastra, arsitektur, sejarah, kedokteran, 

astronomi, kimia, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian berbagai eksperimen 

dijalankan sehingga produksi beras surplus hingga Ilkhan menjadi pengekspor beras 

pertama dalam sejarah sejak berdirinya Ilkhan.
27

 Pada periode selanjutnya, masa 

Uljaytu (Muhammad Khuda Banda Khan). Khan memiliki ketertarikan pada bidang 

                                                           
22

 Hamka, Sejarah Umat Islam (Edisi Baru), h. 427 
23

 Nilgun Dalkesen, “Gender Roles and Women‟s Status in Central Asia”. 
24

 M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah, h. 86. 
25

 Ibid., h. 86-87. 
26

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di Gurun Gobi, h. 148 
27

 Ibid., h. 151. 
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seni, budaya dan sastra.
28

 Pada masa Uljaytu pula seni arsitektur Ilkhan menyebar ke 

Asia tengah dan sekitarnya (hingga ke India).
29

 Sedangkan Khan terakhir adalah Abu 

Said Bahadur Khan, ia menguasai beberapa bahasa sepeti Arab, China, Mongol, 

Ilkhan, dan lain-lain.
30

 

Dalam keberhasilan berkembangnya ilmu pengetahuan, pemimpin akan sangat 

menentukan, terlepas apakah pemimpin tersebut memiliki keahlian atau tidak disuatu 

bidang tersebut. Ketertarikan seorang pemimpin pada khazanah keilmuan Islam akan 

membuat keilmuan tersebut tetap hidup, bahkan memiliki fasilitas dalam 

pengembangannya. 

3. Pembangunan fisik 

Jika melihat bangsa Mongol di awal kemunculannya, tidak ada yang menduga 

bangsa ini akan menjadi bagian dari pembangunan peradaban Islam. Namun pada 

kenyataannya dinasti Ilkhan sebagai salah satu dinasti yang didirikan oleh bangsa 

Mongol menampilkan pembangunan yang luar biasa. Pembangunan sebuah kota yang 

sangat indah di Azerbaijan merupakan salah satu proyek awal pembangunan dinasti 

Ilkhan. Kota tersebut diberi nama Maraghah.
31

 

                                                           
28

 Ibid., h. 160. 
29

 Nidya Zuraya, “Makam Sultan Uljaytu: Adikarya Dinasti Ilkhan”, diakses pada 10 

September 2015 dari http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/12/lzaaog-

makam-sultan-uljaytu-taj-mahal-dari-iran. 
30

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di Gurung Gobi., h. 161 
31

 Hamka, Sejarah Umat Islam (Edisi Baru), h. 425-426. 

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/12/lzaaog-makam-sultan-uljaytu-taj-mahal-dari-iran
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/12/lzaaog-makam-sultan-uljaytu-taj-mahal-dari-iran
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Kota Maraghah di Azerbaijan bersamaan dengan kota Tabriz menjadi pusat 

kekuatan politik dinasti Ilkhan. Kota yang menjadi ibu kota pertama sebelum Ilkhan 

membangun ibu kota barunya yang lain.
32

 Selanjutnya Ilkhan membangun kembali 

kota Quchan. Pembangunan sebuah istana di pulau Shahi (Iran Barat), pembangunan 

observatorium di Maraghah yang digadang sebagai proyek yang sangat mahal.
33

 

Selain Maraghah, Tabriz turut dibangun sebagai pusat kekuatan politik kedua 

setelah Maraghah. Kota ini menjadi sebuah kota yang megah dengan populasi yang 

besar dan koleksi bangunan kekaisaran yang baru dibangun. Beberapa dari bangunan 

difungsikan sebagai kompleks instana dan kantor administrasi. Tabriz menjadi kota 

terbaik dan terbesar di seluruh Iran sebagai jantung kekaisaran Mongol dari sebelah 

Barat.
 34

 

Selanjutnya pada masa dinasti Ilkhan, turut dibangun pula kota Takht-e Sulaiman, 

sebuah proyek bangunan yang mengesankan yang terletak di pinggir danau.
35

 

Selanjutnya turut dibangun pula kota Sultaniya yang menjadi ibukota terakhir dinasti 

Ilkhan yang mulai dibangun pada masa Arghun. Banyak bangunan besar di Sultaniya. 

Rashid al-Din menuliskan bahwa pada masa itu Tabriz begitu padat penduduknya, 

                                                           
32

  M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah, h. 81. 
33

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building Techniques in Ilkhanid Iran”, diakses pada 10 

September 2015 dari http://www.sas.upenn.edu/ancient/masons/brambilla.pdf. 
34

 Roxaann Prazniak, “Tabriz on the Silk Roads:  Thirteenth-Century Eurasian  Cultural 

Connections”, diakses pada 08-04-2016 dari http://www.thearwh.org/journal/arwh_1-2_prazniak.pdf. 
35

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building”. 

http://www.sas.upenn.edu/ancient/masons/brambilla.pdf
http://www.thearwh.org/journal/arwh_1-2_prazniak.pdf
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seperti Kairo sebagai ibukota Mesir. Salah satu alasan Arghun merintis pembangunan 

kota baru untuk mengurai kepadatan penduduk.
36

  

Dibeberapa kota, Ilkhan mengembangkan beberapa proyek irigasi, mensponsori 

pembangunan dibidang pertanian dan perdagangan dengan cara yang pernah 

dikembangkan oleh beberapa imperium Timur Tengah.
37

 Dalam bidang konstruksi, 

sebuah sistem kontrol kualitas didirikan, untuk menjamin pembangunan yang baik 

dan sesuai anggaran.
38

 Kota yang dibangun, di dalamnya diisi dengan tempat 

pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), rumah sakit, pemukiman untuk para 

sarjana,
39

 rest area untuk para kafilah, observatorium, makam untuk Khan yang 

didesain sangat megah dan mengesankan, serta bangunan masjid.
40

 Selain itu 

dibangun pula kanal penyedia air dan tembok pertahanan yang megah.
41

 

Pada masa Uljaytu Khuda Bandah, ibukota Ilkhan resmi dipindahkan ke 

Sultaniyah (tidak jauh dari kota Kazwin di Utara Irak).
42

 Selain penyelesaian 

pembangunan ibukota, dibangun pula istana Cemical, jalan-jalan yang ada diperbaiki 

serta jalan-jalan yang baru banyak dibangun. Sultaniya adalah sebuah ibu kota yang 

sangat menakjubkan untuk dibayangkan sebagai pusat pembangunan.
43

 Di kota 

                                                           
36

 Roxaann Prazniak, “Tabriz on the Silk Roads”. 
37

 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Terj. Ghufron A. Mas‟adi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), h. 430. 
38

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building”. 
39

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di Gurun Gobi, h. 160. 
40

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building”. 
41

 Ibid., 
42

 M. Abdul Karim, Bulan Sabit di Gurun Gobi, h. 160. 
43

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building”. 
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Sultaniya turut pula dibangun makam Uljaytu yang mempengaruhi arsitektur Taj 

Mahal di India yang dibangun beberapa tahun kemudian.
44

 

Begitu pesatnya kemajuan pembangunan di dinasti Ilkhan memberikan gambaran 

bahwasanya bangsa Mongol adalah bangsa yang mencintai keindahan dan mencintai 

pembangunan serta turut memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan 

publik. 

4. Perekonomian (sumber pendapatan) 

Dalam bidang perekonomian, Ilkhan memutuskan untuk membangun Tabriz 

sebagai jalur sutra selain sebagai kota kedua dinasti Ilkhan setelah Maraghah. Dengan 

kondisi geografisnya yang unik, memberikan Tabriz keuntungan untuk kepentingan 

komersial. Selain itu, Selatan Tabriz memiliki padang rumput yang ideal untuk 

peternakan besar bangsa Mongol. Di Tabriz juga terdapat perkebunan buah Plum 

yang tidak ditemukan dimanapun di dunia.
 45

 

Selanjutnya pada tahun 1294 M, untuk mendukung sistem perdagangan Ilkhan 

menerbitkan uang kertas yang diberikan ukiran-ukiran indah, satu sisi ditulis huruf 

Arab-Persia dan huruf kanji China dan di sisi lain ditulis hiasan dua kalimat 

syahadat.
46

 Lalu pada masa Ghazan diterbitkan kembali mata uang baru yang satu sisi 

ditulis lafadz Allah dan tulisan Muhammad di sisi lainnya. Uang ini kemudian 
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digunakan untuk memfasilitasi pertukaran diseluruh wilayah Ilkhan. Pengukuran 

uang ini juga diatur oleh hukum untuk mendorong keyakinan serta menjamin 

perdagangan yang adil.
47

 

Pada masa Ilkhan juga pengupayaan menciptakan iklim usaha yang aman 

dilakukan, hal ini turut dilakukan untuk mendorong investasi sektor swasta. Sistem 

peradilan direformasi untuk melindungi petani, kelas pekerja, dan para pedagang. Hal 

ini dilakukan agar mendorong mereka untuk memperluas usaha mereka dan 

kemudian meningkatkan pendapatan yang mereka bayar ke kas negara.
48

 

Mendekati akhir kekuasaan Ilkhan, Tabriz semakin menjadi primadona dunia 

bahkan berkembang semakin pesat pada masa Uljaytu. Banyak koloni dagang dari 

Italia yang datang ke Tabriz dan Ilkhan menjadi pusat perdagangan yang 

menghubungkan antara dunia Barat dan India serta Timur Jauh.
49

 

5. Bidang Politik (Hubungan Luar Negeri) dan Ekspansi Militer 

Tidak banyak hal yang dapat diuraikan dalam bidang politik dan militer Ilkhan. 

Beberapa Khan melakukan komunikasi politik ke luar negeri Ilkhan. Beberapa 

hubungan luar negeri Ilkhan terjalin  dengan barat. Pada masa Abaga Khan, pendeta 

dari Romawi Timur (Konstantinopel) diberikan kebebasan oleh Abaga untuk 

menyebarkan agama Kristen di negeri Ilkhan sehingga pendeta berbondong-bondong 
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datang untuk menyebarkan agama.
50

 Abaga Khan bersahabat baik dengan beberapa 

raja Eropa, hal ini lantaran Abaga beristrikan Maria, seorang putri emperor Michael 

Paleologus dari Konstantinopel.
51

 

Pada masa Ahmad Khan berkuasa, arah komunikasi politik berubah kepada raja 

Mamluk di Kairo. Ahmad Khan memutuskan untuk berdamai dengan Kairo yang 

pemimpin Ilkhan sebelumnya selalu berseteru. Namun setelah Ahmad Khan 

digantikan oleh Arghun, ia justru melakukan perundingan dengan Eropa untuk 

menyerang kaum Muslim.
52

 Keputusan yang mengejutkan keluar pada masa Ghazan 

sebagai Khan. Ia memutuskan hubungan dengan Khan Agung Mongol di Peking 

dengan menarik utusan Ilkhan di sana.
53

 Hal ini terjadi karena dinasti Ilkhan resmi 

menggunakan Islam sebagai agama resmi negara.  

Pada masa Ghazan, banyak kepala negara yang datang ke istana Ilkhan di Tabriz, 

tercatat India, Spanyol, Mesir, China, Inggris dan lain-lain mengadakan hubungan 

bilateral dengan Ilkhan.
54

 Pada masa pemerintahan Abu Said Bahadur Khan, 

komunikasi politik luar negeri Ilkhan kembali dijalin dengan dinasti Mamluk di 

Mesir. Hal ini menjadi salah satu poin penting keberhasilan Abu Said, ia berhasil 
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mendamaikan kedua dinasti yang selama berdirinya dihiasi dengan gesekan-gesekan. 

Sebuah prestasi yang luar biasa dalam mendamaikan tanah Islam yang bertikai.
55

 

Dalam bidang militer, kemampuan bangsa Mongol tidak perlu diragukan lagi. 

Khusus untuk dinasti Ilkhan, mereka berhasil melakukan perluasan wilayah meskipun 

tidak signifikan. Sedangkan pertahanan dalam negeri, dinasti ini memiliki kekuatan 

yang luar biasa, meskipun sempat mengalami kekalahan dari dinasti Mamluk dalam 

penyerbuan Ilkhan ke wilayah Mamluk itu sendiri. Sedangkan untuk 

mempertahankan wilayahnya, Ilkhan berhasil mengalahkan Chagtay dan Golden 

Horde.
56

 

Meskipun terkenal dengan kekuatan militernya, Ilkhan ternyata tidak memiliki 

barak tentara serta tidak memiliki tentara regular. Barak militer baru terbentuk pada 

masa kepemimpinan Khan ketujuh. Sebelum masa ini, institusi militer hampir-hampir 

tidak ada, perekrutan tentara hanya dilakukan ketika hendak melakukan peperangan 

saja. Untuk mengembalikan tentara pada profesinya, pada masa ini kemudian 

dibangun barak militer untuk tentara dan mereka digaji setiap bulan oleh negara 

sebagai tentara regular.
57
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B. Faktor Pendukung Kemajuan Peradaban Islam 

Setelah berakhir kekhalifahan Abbasiyah yang berusia lima abad, mulailah berdiri 

dinasti Ilkhan, dinasti yang meskipun secara teoritis mereka merupakan bawahan dari 

Kubilai Khan di China, namun dalam prakteknya, mereka berkuasa penuh.
58

 Dalam 

sub bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang pergantian keuasaan sebagai faktor 

pendukung peradaban Islam pada masa dinasti Ilkhan. Hal tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Hulagu Khan 

Hulagu adalah cucu Chengis Khan (anak dari Toli/Toluy/Touli), ia mempunyai 

semangat penjarahan serupa neneknya. Setelah teguh kekuasaannya di wilayah Iran, 

Khurasan dan Asia Tengah, belumlah ia puas sebelum seluruh negeri Islam di bawah 

kekuasaan khalifah Baghdad dan raja Saljuk serta raja Khawarizm ditahlukkannya 

semua. Pekerjaannya pada awalnya adalah menyapu bersih pengikut Hasan Bin 

Sabah (Assasint) yang merupakan perkumpulan rahasia yang berbahaya. Setelah hal 

itu berhasil, Hulagu kemudian melanjutkan madsudnya yang telah lama, yaitu 

menghancurkan Baghdad. Setelah kota Baghdad hancur, Hulagu meneruskan 

perjalanannya keseluruh tanah Iraq yang lain, kemudian ke Syam. Dalam waktu 

setahun saja, Iraq dan Syam ikut tahluk di bawah kekuasaannya. Tidak kurang dari 

empat belas juta manusia yang mati selama penjarahan Hulagu.
59
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Dari Syam, bangsa Mongol hendak meneruskan kampanye militernya ke Mesir 

yang pada saat itu dikuasai oleh dinasti Mamluk yang mewarisi kerajaan keturunan 

Salahuddin (Saladin). Mamluk pada saat itu dipimpin oleh Saifuddin Qutuz, 

keuntungan lain bagi pasukan Mamluk adalah Hulagu tidak memimpin langsung 

pasukan penyerbuan itu. Pasukan itu dipimpin oleh wakilnya. Di perbatasan negeri 

Syam dengan Mesir, disebuah tempat bernama „Ain Jalut, tentara Mesir yang begitu 

bersemangat dapat mengalahkan pasukan Mongol yang kemudian nyaris hancur, 

sehingga mereka kembali ke pusat kekuasaannya di Azerbaijan. Di Azerbaijan inilah 

Hulagu mendirikan sebuah kota yang sangat indah sekali yang diberi nama 

Maraghah. Di kota ini Hulagu yang gagah perkasa dan menakutkan itu menutup 

mata.
60

 Maraghah, adalah wilayah barat laut Iran (Azerbaijan) yang berupa dataran 

tinggi berbukit-bukit dan subur.
61

 Azerbaijan adalah pusat kekuatan politik dinasti 

Ilkhan bersamaan dengan Tabriz sebagai ibukota pertama sampai dibangunnya 

Sultaniya sebagai ibukota permanen.
62

 Di Maraghah Azerbaijan inilah para pemimpin 

lemah di  wilayah Islam yang tersisa berbondong-bondong menghadap Hulagu untuk 

mempersembahkan berbagai hadiah sebagai bentuk ketundukan mereka 

terhadapnya.
63

 

Setelah kampanye militernya, Hulagu mendirikan dinasti baru yang disebut 

Ilkhan. Dalam upaya untuk membangun aturan dalam dinasti baru ini, ia meluncurkan 
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kampanye rekonstruksi, dan mulai merencanakan pembangunan-pembangunan yang 

baru. Indikasi pertama dari rencana permanennya datang di 1254 M, ketika dalam 

perjalanan ke Iran Tengah, ia memerintahkan pembangunan kembali Quchan, sebuah 

kota yang dihancurkan oleh Mongol pendahulunya beberapa tahun sebelumnya. 

Beberapa tahun kemudian, segera setelah musim gugur Baghdad pada tahun 1258 M, 

Hulagu memerintahkan pembangunan sebuah istana di pulau Shahi di Iran Barat. 

setahun sesudahnya, Hulagu menugaskan pembangunan observatorium di Maraghah, 

sebuah proyek mahal, dimana ia menggunakan 30.000 dinar untuk instrumennya 

saja.
64

  

Tofigh Heidarzadeh, seorang dosen sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi dari 

UC Riverside mengungkapkan bahwa “Maragha Observatory memiliki tempat yang 

unik dalam sejarah astronomi abad pertengahan. Itu merupakan gelombang baru 

kegiatan ilmiah di dunia Islam pada pertengahan abad ke tiga belas. Ia memiliki peran 

penting dalam pengembangan keilmuan. Beberapa observatorium dibangun di Persia, 

Transoxiana, dan Asia Kecil sampai abad ke tujuh belas. Maragha Observatory bukan 

hanya sebuah situs pengukuran astronomi, itu juga sebuah sekolah dan pusat kegiatan 

intelektual, dimana sejumlah astronom brilian, filsuf, matematikawan, dan pembuat 

instrument bekerja di bawah pengawasan Nasir Al-Din Thusi dan memulai 

kebangkitan dalam keilmuan Islam.”
65
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Selain Observatorium, tempat ini juga diberdayakan sebagai pusat pembelajaran 

yang menarik sarjana dari seluruh dunia untuk datang secara bergerombol, khususnya 

untuk melihat observatorium yang dibangun. Pusat pertemuan akademisi 

Internasional, ulama, sejarawan, filsuf, cendekiawan dan penulis. Bar Hebraeus 

menggunakan perpustakaannya yang berisi sekitar 400.000 buku yang juga diisi dari 

sisa reruntuhan Baghdad, Alamut, dan pusat-pusat budaya lainnya yang ditahlukkan. 

Bahkan Hebraeus menyatakan bahwa ia menemukan tempat perlindungan dan 

kedamaian dalam surga pembelajaran.
66

 

Selain itu, Hulagu berusaha memberdayakan warga lokal disemua tingkatan dan 

disemua lembaga. Gubernur Ismailiyah dari Quhistan, Nasir Al-Din Thusi yang 

memiliki pengetahuan luas segera diampuni dan dihormati, Thusi segera dipasang 

ditempat kehormatan dan kekuasaan di istana Hulagu. Ia memiliki ketangkasan 

intelektual yang luar biasa dalam hal reputasi ilmiah. Qutb Al-Din Shirazi menulis di 

tahun 1283 bahwa Hulagu Khan mengoperasikan kerajaan dengan dukungan 

penguasa seluruh negeri. Mulai dari Shiraz, para Sultan dari Rum, raja-raja Khorasan, 

Sistan, Mazanderan, Kerman, Rustamdar, Shirwan, Gorjestan, Irak, Azerbaijan, 

Arran, Luristan, dan beberapa perwakilan yang lainnya, semuanya hadir. Ada yang 

mengirim saudara mereka atau kerabat mereka dan menyuruh membawakan 

perlengkapan militer, hadiah, serta menempatkan diri sebagai pelayannya.
67

 

                                                           
66

 George E. Lane, “The Mongol In Iran”. 
67

 Ibid., 



99 
 

Salah satu bagian kampanye rekonstruksi Hulagu adalah peningkatan 

pertumbuhan di bidang perekonomian. Ia memilih para administrator ulung dan 

memungsikannya untuk membugar sistem sebelumnya. Upaya tersebut terutama 

berpusat di Mesopotamia (titik kehancuran terbesar dari wilayah operasinya 

terdahulu). Ia juga secara umum mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki 

bidang pertanian di pelosok. Ia mengangkat Atha Malik Juwaini (ahli dalam bidang 

dewan fiscal sebagai administrator negara) dan Al-Din Thusi sebagai pejabat tinggi 

negara (wazir).
68

  

Selanjutnya, di Irak Hulagu membentuk pemerintahan tersendiri, pengelolaan 

pemerintahan tersebut diberikan kepada bangsa Irak itu sendiri. Tidak ada perubahan 

secara besar-besaran di Irak, kecuali untuk administrasi militer dan tugas keamanan 

negara. Hulagu mempercayakan sebuah kekuasaan tersebut kepada Ali Bahadir Al-

Khurasani, yaitu jabatan yang setara dengan menteri kemiliteran. Sementara untuk 

posisi di lembaga pencatatan ia menetapkan Fakhruddin bin Damghani untuk menjadi 

pejabat kementrian dalam negeri. Begitu juga dengan posisi gubernur, ia tetap 

membiarkan Al-Mu‟tasim Muayyiduddin Bin Al-Alqami untuk menempati posisi 

tersebut, tetapi setahun kemudian ia meninggal dan digantikan anaknya Izzuddin 

Abul Fadhl. Irak pada saat itu dipangkas wilayahnya dari tujuh menjadi lima wilayah 

administratif. Setiap wilayah dipimpin oleh As-Sadr (jabatan walikota sekarang, 
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namun ketika itu jabatan ini setingkat dengan menteri). Orang yang menjabat posisi 

tersebut harus berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan penasihat negara.
69

 

Dalam kepemimpinan wilayah, Hulagu turut mempercayakan beberapa wilayah 

pada kepemimpinan wanita. beberapa diantaranya adalah Terken Khatun ia adalah 

penguasa wanita dari Iran di bawah hegemoni Ilkhan (memerintah Salgurids di 

wilayah Fars antara 1263/1264-1286-1287 M), Terken memiliki hubungan baik 

dengan orang-orang terkemuka dari kelas militer, birokrasi dan agama. Selain itu, 

Terken Khatun juga menguasai wilayah Kerman selama dua puluh tujuh tahun setelah 

kematian suaminya Qutb Al-Din Muhammad. Selanjutnya Abish Khatun (anak 

Terken Khatun) menguasai Shiraz setelah diberi perkebunan di Shiraz dan hibah pada 

pajak Shiraz sebagai bagian dari pernikahannya dengan Mengku Timur (mahar). 

Kehidupan Abish Khatun berlalu antara Urdu dan Shiraz dan dia meninggal pada 

1286-1287 M. Meskipun ia adalah seorang muslim, ia dimakamkan dengan adat 

Mongol yakni dimakamkan dengan emas dan perak. Terken Khatun kemudian 

menikahkan lagi anaknya Padsah Khatun dengan Abaqa Khan dalam rangka 

melestarikan otoritasnya di Kerman dan memperkuat kekuasaannya di ranah Ilkhan.
70

 

Dalam usahanya memajukan bidang perekonomian, Hulagu memutuskan untuk 

membangun kota Tabriz sebagai jalur sutra selain sebagai kota kedua pemerintahan 

dinasti Ilkhan setelah Maragha di Azerbaijan. Tabriz memiliki fitur geografis yang 
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unik, memberikan kontribusi yang baik untuk kepentingan komersial. Kondisi Tabriz 

relatif terbelakang sebelum kedatangan Mongol dan tiba-tiba menonjol setelah 1250 

M. Tabriz memiliki banyak sungai dan sungai dapat digunakan untuk irigasi. Jika 

musim kering, air terlalu asin untuk diminum. Untuk pasokan air utama, Tabriz 

tergantung pada sistem kanal air bawah tanah (qanats) yang menyadap saluran air 

bawah tanah dan untuk air minum ke lingkungan. Wilayah Selatan Tabriz dikenal 

sebagai padang rumput yang ideal untuk ternak besar bangsa Mongol. Setelah 

kehancuran Baghdad, pilihan Hulagu untuk menjadikan Tabriz sebagai pusat politik 

baru di kawasan itu dan menjadikan pusat kekaisaran menjadi terjamin. Tabriz 

menjadi sebuah kota yang megah dengan populasi yang besar dan koleksi bangunan 

kekaisaran yang baru dibangun. Kota diperluas melampaui dinding yang ada dengan 

penambahan banyak lingkungan baru dan kebun-kebun. Beberapa bangunan tersebut 

difungsikan sebagai kompleks istana dengan kantor administrasi baru.
71

  

Banyak catatan kontemporer sepakat dengan penggambaran Tabriz sebagai kota 

terbaik dan terbesar di seluruh Iran, jantung kekaisaran Mongol dari sebelah Barat. 

terdapat lahan pertanian yang menghasilkan buah Plum (menyerupai buah persik dari 

Samarkand), buah yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia.
72

 Pembangunan 

yang digiatkan oleh Hulagu terhenti ketika ia meninggal. Pada tahun 1265 M, Hulagu 

meninggal dan dimakamkan dengan disertai oleh gadis-gadis muda yang cantik 
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(sesuai dengan adat Mongol).
73

 Demikianlah prestasi yang tidak sedikit ditorehkan 

oleh Hulagu semasa ia memimpin dinasti Ilkhan. Meskipun ia tidak memeluk Islam, 

namun ia berbuat cukup banyak untuk kemajuan dunia Islam. 

2. Abaga Khan 

Setelah Hulagu meninggal, ia digantikan oleh anaknya Abaga Khan. Ia adalah 

salah satu penguasa dinasti Ilkhan yang memerintah paling lama, yaitu 17 tahun. Ia 

memerintah dari tahun 1265-1282 M. Berbeda dengan Hulagu yang beragama 

Syamanism, ia beragama Kristen Nestorian.
74

 Namun dalam sumber lain mengatakan 

bahwa Abaga belum memeluk agama bertuhan satu, Islam maupun Kristen. Pada 

waktu itu pendeta-pendeta Kristen dari Romawi Timur (Konstantinopel) berusaha 

menyebarkan agama Kristen ke negeri-negeri Iran, ditambah lagi perang salib masih 

belum berakhir dan angkatan demi angkatan masih datang. Maka sudah dapat diterka 

maksud dari kaum Kristen tersebut, jika orang Mongol masuk Kristen, kekuatan 

mereka untuk menghancurkan Islam semakin bertambah. Abaga mencoba mendekati 

Kristian dan membiarkan penyebaran agama itu di Iran, wilayah kekuasaannya.
75

  

Abaga beristrikan Maria, putri tidak sah emperor Michael Paleologus dari 

Konstantinopel. Korenpondensinya yang bersahabat dengan beberapa raja Eropa 

masih ada hingga kini. Diantaranya surat tertanggal 26 Januari 1274 M, dari raja 

Inggris Edward I yang berisikan, “Kami melihat pada diri mereka (para utusan raja 
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Abaga) kecintaan anda kepada agama Kristen, dan tekad anda untuk membebaskan 

orang-orang Kristen dan tanah suci dari musuh-musuh Kristen”. Abaga juga berbuat 

banyak dalam menghancurkan sisa-sisa kebudayaan Islam di Asia Tengah, termasuk 

yang tertinggal di Bukhara.
76

 

Sampai ia meninggal, Abaga tidak memeluk agama yang tertentu, sebab melihat 

kaum kristian mendekati raja Abaga, kaum Muslimin, orang-orang besar, cerdik 

pandai, serta ulama dan pujangga-pujangga Islam di Iran berlomba-lomba pula 

mendekati istana. Wazir besar dari Abaga Khan adalah seorang sarjana  dan alim 

Islam bernama Syeikh Syamsuddin, Sehingga kian lama kian tertariklah hatinya 

kepada ilmu pengetahuan dan kebudayaan kaum Muslimin di samping bantuannya 

kepada kaum Kristen. Di zaman Abaga Khan hidup seorang penyair Tasawuf besar 

yakni Maulana Jalaludi Rumi, pengarang Matsnawi yang terkenal juga dengan 

sebutan Asy-Sya‟ir Ar-Ruhi (penyair kerohanian), demikian pula penyair Syeikh 

Sa‟diy. Sa‟diy pernah mengarang syair ratapan yang sangat mengharukan atas 

kejatuhan Islam karena serangan bangsa Mongol.
77

 

Dalam bidang pembangunan fisik, Abaga memulai pembangunan kota Takht-e 

Sulaiman, sebuah kota dipinggir danau yang dihasilkan dari pembangunan masa 

pemerintahan Abaga Khan. Takht-e Sulaiman adalah sebuah proyek bangunan yang 

mengesankan.
78

 Pada istana Takht-e Sulaiman, untuk menghiasi dinding interior dan 
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eksterior digunakan ubin. Gambar dan kata-kata yang sesuai dan mewakili kekuasaan 

Ilkhan di Iran dan Irak dipilih untuk menghiasi ubin-ubin tersebut. Selanjutnya 

gambar-gambar naga dan burung Phoenix, gambar raja Iran Kuno serta kutipan 

tertulis dari Shahnama dari Firdawsi yang menjabat sebagai rekan-rekan mereka yang 

pernah memimpin di Iran.
79

 Selanjutnya dalam bidang kemiliteran. Dalam bidang 

kemiliteran, Abaga menyerang Borak (keturunan Chagatay) yang menduduki 

provinsi-provinsi Ilkhan di Utara sampai ke Khurasan dan maju sampai ke Nisapur. 

Abaga kemudian memerangi pasukan Borak di dekat Herat kemudian 

mengalahkannya. Setelah Borak masuk Islam, ia meninggal. Setelah meninggalnya 

Borak, Abaga segera mengirim pasukan ke Khawarizm dan Transoxiana untuk 

menghancurkan seluruh kawasan itu. Setelah menahlukan kekuasaan Borak, Abaga 

menyiapkan pasukan besar untuk menyerbu Mamluk di bawah pimpinan Baybars. 

Pertempuran antar keduanya terjadi di Abulustein (1277 M), tetapi dimenangkan oleh 

pasukan Baybars. Efek kekalahan tersebut adalah Abaga merasa terpukul dan 

bertekad membalas dendam. Dalam waktu yang berbeda, Abaga menyiapkan pasukan 

kembali dan kemudian menuju gerbang kota Hims di Suriah, pertempuran sengit 

terjadi di Padang di luar kota ini. Untuk kedua kalinya Abaga kalah melawan pasukan 

Mamluk. Sekitar setahun berlalu dari peperangan itu, Abaga Khan meninggal.
80
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3. Nikodar Khan/Nicolas (Ahmad Taguder) 

Setelah Abaga Khan meninggal, orang-orang besar kerajaan bermusyawarah 

untuk menggantinya. Dari hasil tersebut terpilihlah Nikodar Khan (1282-1284) 

sebagai adik dari Abaga Khan. Hal ini terjadi dikarenakan putra-putra dari Abaga 

Khan belum ada yang layak untuk menjadi Khan/raja. Pada masa kecilnya, Nikodar 

Khan telah di baptis di gereja Katolik Ortodoks dengan nama Nicolas. Setelah ia naik 

tahta, Nikodar mempertimbangkan kedua agama, mana yang baik bagi dirinya, Islam 

atau Kristen. Setelah itu, Nikodar mempertimbangkan pula mana yang sesuai untuk 

politik pemerintahannya. Nikodar juga mempertimbangkan dari segi mayoritas 

rakyatnya (terbesar) adalah umat Islam. Meskipun telah sedemikian besar teguh 

kekuasaannya, ia merasa bahwa rakyatnya belum puas dan masih menganggapnya 

sebagai “orang pendatang” di dalam negerinya. Maka jatuhlah pilihan Nikodar 

kepada Islam.
81

 

Setelah masuk Islam (1282) ia mengganti namanya menjadi Ahmad Tagudar
82

 

atau dalam kerajaan menjadi Ahmad Khan.
83

 Pada masa kepemimpinannya, Ahmad 

Tagudar menggunakan gelar Sultan. Ia sangat terkenal dengan kecintaannya terhadap 

agama yang dipeluknya serta bercampur dengan kefanatikannya. Salah satu 

keputusan dari Ahmad Khan adalah mengeluarkan aturan melarang penyiaran agama 
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Nasrani di dalam wilayah kekuasaannya, serta pendeta-pendeta Nasrani diperintahkan 

untuk meninggalkan wilayah Iran.
84

 

Selain itu, Ahmad Khan segera mengirim utusan kepada raja Mamluk di Kairo 

dengan maksud damai dan menyatakan keislamannya. Utusan itu pun disambut 

dengan persaudaraan.
85

 Keputusan tentang perlakuannya terhadap pendeta-pendeta 

umat Kristian yang dilakukannya tidak diterima dengan senang hati oleh amir-amir 

bangsa Mongol. Meskipun mereka belum memeluk Kristen dan sebagian ada yang 

beragama Islam, mereka beranggapan bahwa hubungan mereka dengan kaum Kristen 

selama ini berjalan dengan baik, dan tekanan-tekanan yang diterima oleh kaum 

Kristen itu menurut pandangan mereka adalah sebuah tindakan yang memundurkan 

kerajaan. Hal inilah yang kemudian menjadi penyulut perang saudara di dinasti 

Ilkhan antara Ahmad Khan dan Arghun.
86

 

Ahmad Taguder/Ahmad Khan berusaha merubah posisi pemimpin wanita yang 

sempat berkiprah pada masa Hulagu Khan. Ia membuat aturan ke wilayah Kerman 

bahwa Jalaluddin Suyurgatmish menggantikan Terken Khatun sebagai pemimpin 

Kerman.
87

 Ahmad Khan hanya memerintah sekitar dua tahun saja (1282-1284 M). 
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Hal ini terjadi dikarenakan kekacauan yang terjadi di dalam istana. Ahmad Khan 

dibunuh oleh keponakannya Arghun dalam perang saudara dinasti Ilkhan.
88

 

4. Arghun Khan (Aragon) 

Setelah meninggalnya Ahmad Taguder, Arghun naik menjadi Khan (1284-1291 

M). Arghun adalah penganut agama Kristen Nestorian yang militan, ia sangat fanatik 

sehingga banyak mengusir dan membunuh orang-orang Islam.
89

 Pada awal 

pemerintahannya, ia mengangkat kembali wazir pada masa ayahnya (Abaga) yakni 

Syeikh Syamsuddin. Kemudian ia memfitnah sang wazir dengan tuduhan bahwa sang 

wazirlah yang dahulu meracuni Abaga Khan, kemudian sang wazir dibunuh dan 

digantikan dengan wazir yang lain. Setelah wazir pengganti tersebut menjalankan 

pemerintahan, Arghun Khan melihat bahwa wazir ini hendak melanjutkan siasat 

Ahmad Khan, dengan sebab itu maka dibunuhnya wazir tersebut dan digantikannya 

dengan wazir yang seorang Yahudi. Wazir tersebut adalah Sa‟d Ad-Daulah. Wazir ini 

pandai mengumpulkan uang serta retorikanya pandai menarik hati, ia sangat dendam 

terhadap Islam. Orang Kristen dibantu untuk mendirikan gereja-gereja, sedangkan 

Muslim diruntuhkan masjid-masjidnya. Ia membatasi rakyat agar jangan mendekati 

istana dan berhubungan dengan raja.
90

  

Dalam usahanya memimpin dinasti Ilkhan, Arghun mencoba memajukan kerajaan 

di beberapa bidang. Diantara usahanya adalah dalam hal diplomasi, Arghun dua kali 
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melakukan perundingan dengan negara-negara Eropa (1289 dan 1291 M). Ia berusaha 

meyakinkan kaum Eropa untuk menyerang kaum Muslim. Tetapi pada tahun 1291 M, 

perundingan itu dihentikan karena benteng pertahanan terakhir Eropa di Akra, 

Palestina jatuh.
91

 

Pada bidang pembangunan fisik, Arghun memulai kembali pembangunan 

beberapa proyek. Di antara pembangunan di masa Arghun adalah kota Sultaniyah.
92

 

Seorang ahli Geografi, Al-Mustawfi menulis “pada saat itu ada banyak bangunan 

besar di Sultaniya, selain Tabriz terlihat seperti ada kota lain.”
93

 Seorang sejarawan 

besar, Rashid Al-Din menulis bahwa “pada masa Arghun Tabriz begitu padat 

penduduknya, itu menjadi seperti Kairo sebagai ibukota Mesir”.
94

 Ini adalah salah 

satu alasan Arghun menggalakkan pembangunan proyek kota Sultaniyah. 

Dalam bidang administrasi Negara, Arghun kembali mengatur beberapa wilayah, 

diantaranya ia merubah kembali keputusan pada masa Ahmad Khan yang mengganti 

penguasa Kerman dari Terken ke Suyurgathmis untuk memerintah secara bersama. 

Pada masa Arghun, Terken Khatun berhasil kembali menduduki kekuasaan tertinggi 

di Kerman setelah putrinya mengirim surat kepada Arghun agar ibu mereka menjadi 

satu-satunya penguasa di Kerman.
95
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Setelah berbagai keputusannya, kaum Muslimin di Iran sangat cemas pada saat 

itu. Kaum Muslimin sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. 

Kemudian datanglah pertolongan tuhan yang tak diduga-duga. Arghun Khan ditimpa 

sakit yang membawanya kepada akhir hayatnya. Setelah berita tentang kematian 

Arghun Khan dipastikan kebenarannya, sebelum orang-orang besar Mongol 

mengambil keputusan atas penggantinya, penduduk dengan cepat mengambil 

keputusan untuk segera mengepung rumah wazir besar Sa‟d Ad-Daulah dan 

membunuhnya tanpa ampun.
96

 

5. Gaygathu Khan (Kaikha Khan) 

Setelah meninggal, kepemimpinan Arghun atas Ilkhan digantikan oleh putranya 

Gaygathu Khan yang memimpin dari tahun 1291-1294 M. Ia adalah pemimpin yang 

dikenal tak perduli dan suka berfoya-foya.
97

 Sebelum menjabat sebagai Khan, 

Gaygathu adalah pemimpin wilayah di Ilkhan yang menjabat sebagai gubernur 

Anatolia.
98

 Istri dari Gaygathu adalah Padshah Khatun (anak dari Terken Khatun) 

penguasa Kerman. Setelah Terken Khatun meninggal, Kerman dikuasai oleh 

Suyurgathmis. Namun setelah Gaygathu naik tahta, Padshah Khatun meminta izin 

kepada suaminya itu untuk pergi ke Kerman dan berkuasa di sana. Setelah menerima 
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persetujuan Gaygathu, ia pergi ke Kerman dan dinobatkan sebagai penguasa Kerman 

pada tahun 1292 M.
99

 

Saat Padshah Khatun berkuasa di Kerman, ia langsung menangkap Suyurgathmis 

dan memenjarakannya di dalam benteng. Tetapi ia berhasil melarikan diri dan 

meminta perlindungan ke Gaygathu. Untuk membawa Suyurgathmis kembali, 

Padshah Khatun kemudian mengirim utusan kepada suaminya dengan menyertakan 

hadiah yang sangat berharga agar suaminya Gaygathu mau mengirimkan 

Suyurgathmis kembali ke Kerman.
100

 

Padshah Khatun adalah orang yang telah menerima pendidikan dengan baik. Dia 

adalah seorang penyair, penulis kaligrafi, ilmuan, dan dia juga seorang penguasa yang 

sangat mampu sehingga ia dipuji karena menguasai  Kerman dengan sangat baik. Ia 

adalah seorang muslimah yang shalehah, ia membuat salinan tulis tangan dari Qur‟an 

yang tulisannya disimpan di berbagai perpustakaan di Kerman dan kota-kota lainnya. 

Orang-orang Kerman mengatakan bahwa hal itu ia warisi dari ibunya Terken Khatun 

yang juga meminpin dengan baik di Kerman.
101

 

Pada saat Gaygathu memimpin, siasat untuk menghancurkan Islam yang 

dijalankan oleh Khan sebelumnya terhenti, namun kenaikannya sebagai Khan tidak 

memberikan harapan berarti kepada umat Muslim. Ia adalah seorang yang pemalas 

dan tidak memperhatikan kerajaan. Ia mengirim pegawai-pegawai istana untuk 
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menculik anak gadis orang sehingga orang-orang tidak merasa aman. Selain itu, pada 

masa Gaygathu, uang belanja kerajaan selalu besar.
102

 Pada tahun 1294 M, ia 

menerbitkan uang kertas meniru Chau China.
103

 Uang kertas itu diberikan ukiran-

ukiran yang indah, di sebelahnya dituliskan huruf Arab-Persia dan huruf Kanji China 

berisikan pujian-pujian kepada Khan Agung di China dan di sebelahnya lagi tertulis 

hiasan dengan dua kalimat syahadat “La Ilaha Illallah, Muhammadur Rasulullah”. 

Dengan demikian, maka Iran adalah kerajaan pertama yang menggunakan uang kertas 

setelah China yang beratus tahun sesudahnya baru digunakan oleh Eropa.
104

 

Perlakuan yang dilakukan Gaygathu terhadap rakyatnya tidak dapat ditanggung 

oleh rakyat, sehingga ketika ada amir yang hendak memberontak, segera 

mendapatkan sokongan yang kuat dari rakyat. Ia adalah Baidu, cucu dari Hulagu.
105

 

Pada saat Baidu memberontak, para jendral tidak membela Gaygathu, sehingga ia 

berhasil dibunuh oleh Baidu dengan dicekik di tempat tidurnya.
106

 

6. Baidu Khan 

Baidu dinobatkan sebagai Khan pada tahun 1295 M. Ia hanya dapat 

mempertahankan pemerintahannya selama kurang lebih satu tahun saja. Hal ini 

dikarenakan Baidu dikudeta oleh para jenderal yang kemudian mengangkat Ghazan 
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Khan menjadi raja.
107

 Segera setelah Baidu menjadi Khan, Kurdijin Khatun (istri dari 

Suyurgathmis/mantan penguasa Kerman) mengambil alih kendali wilayah Kerman. 

Hal ini dapat terjadi karena putrinya menikah dengan Baidu Khan. Kurdijin 

membunuh Padshah Khatun untuk membalas dendam atas suaminya 

Suyurgathmis.
108

 

Setelah memimpin beberapa bulan, Baidu Khan digantikan oleh putra Arghun, 

Ghazan. ia yang kemudian menjadi Khan di dinasti Ilkhan dengan reformasi berbagai 

bidang, baik pembangunan fisik, administrasi, dan lain-lain. 

7. Ghazan Khan (Mahmud Ghazan) 

Pada tahun 1295 M, Ghazan diangkat sebagai Khan ketujuh. Ia memerintah sejak 

tahun 1295-1304 M.
109

 Sebelum menjabat sebagai Khan, Ghazan telah berkuasa di 

Khurasan (Mazandaran dan Ray) sejak berumur 10 tahun. Ia dibimbing oleh Nawroz 

yang selama 39 tahun telah menjabat di berbagai provinsi Persia sejak masa Chengis 

Khan dan penerusnya.
110

 Karena tekanan kultur Persia yang Islam, Ghazan Khan 

kemudian memeluk Islam.
111

 Ia memeluk Islam bersamaan dengan 100.000 orang 

tentaranya.
112

 Mereka membuat kesaksian mereka atas keyakinan tersebut di hadapan 

Syeikh Sadr al-Din Ibrahim, anak seorang Doktor terkenal, yaitu al-Hamawi. Syeikh 
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Sadr al-Din kemudian mengabdikan diri untuk melayani sang Khan. Syeikh Sadr al-

Din menjadi tempat Ghazan bertanya tentang agama Islam.
113

 Pendapat lain 

menyatakan bahwa, proses masuknya Ghazan ke Islam diantaranya berkat jasa sang 

Jendral Nawroz yang membantu melawan sepupunya Baidu. Ghazan berjanji 

padanya, jika ia memenangkan pertempuran melawan Baidu, ia akan menerima 

agama yang dibawa oleh nabi Muhammad tersebut, dan janji itu ia penuhi setelah ia 

menang melawan Baidu.
114

 

Pada masa awal kepemimpinannya, Ghazan mengangkat Taj al-Din „Ali Syah 

sebagai wazirnya (perdana menteri).
115

 Ghazan meresmikan Islam sebagai agama 

Negara.
116

 Ia pernah mengalami memimpin Negara dalam keadaan kas kosong dalam 

waktu yang cukup panjang. Bahkan ia tidak mampu memberi hadiah kepada para 

pejabat dan bangsawan. Untuk memperbaiki situasi ini, ia mengambil alih kendali 

administrasi dan memprakarsai serangkaian reformasi yang ditujukan hampir ke 

setiap aspek kehidupan. Keberhasilan mereka cepat mengisi ulang perbendaharaan 

kerajaan. Hanya selang dua tahun kemudian, ia mampu memberikan hadiah mewah 

kepada bangsawan maupun pejabat dan mampu mendanai beberapa proyek yang 

bersumber dari kas Negara atau sumber daya mereka sendiri.
117

 

                                                           
113

 M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah, h. 86-87. 
114

 M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah, h.  87. 
115

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building.” 
116

 Philip K. Hitti, History of the Arabs, h. 621. 
117

 Marco G. Brambilla, “Large Scale Building.” 



114 
 

Adapun kebijakan-kebijakan pada masa Ghazan diantaranya adalah Ghazan 

memutuskan hubungan dengan Khan Agung Mongol di Peking dengan menarik 

utusan Ilkhan dari sana. Selanjutnya, pada masa Ghazan, ia menerapkan pencetakan 

mata uang baru dan menuliskan nama Allah di satu sisi dan nama nabi Muhammad di 

sisi lainnya.
118

 Mata uang ini digunakan untuk seluruh wilayah kejaraan dan 

memfasilitasi pertukaran moneter untuk semua transaksi bisnis. Pengukuran berat 

juga diatur oleh hukum untuk mendorong keyakinan dan untuk menjamin 

perdagangan yang adil.
119

 Selain itu, berkat jasa Ghazan, tercipta kalender Ilkhan. 

Kalender Ilkhan ini tercipta dari perubahan dasar perhitungan kalender lama 

Syamanism ke Qomariah (kalender Islam) dan mengkombinasikan antara bahasa 

Mongol dan nama hari atau bulan dari kalender Hijriyah yang diciptakan oleh Umar 

Bin Khattab.
120

 

Ghazan Khan dan para pengikutnya secara resmi menggunakan sorban. Pada 

masa kepemimpinannya, motif dan gaya Mongol telah berubah secara signifikan. 

Meskipun ia adalah penerus pemimpin Mongol, ia tidak mengikuti kebijakan-

kebijakan yang keras, tidak toleran atau terkesan kejam terhadap rakyat yang 

ditahlukkan, karena konsekuensi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan itu 
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menimbulkan kerugian. Dalam kepemimpinannya ia berusaha untuk menerapkan 

nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Persia, yaitu Islam.
121

 

Ilkhan membangun beberapa kota dengan mengembangkan beberapa proyek 

irigasi, mensponsori kemajuan di bidang pertanian dan perdagangan dengan cara 

yang pernah dikembangkan oleh beberapa imperium Timur Tengah.
122

 Pada masa ini, 

Islamisasi berjalan dengan pesat. Boyle menilai bahwa hal tersebut sebagai 

kemenangan Islam atas Atheisme/Paganisme Mongol.
123

 

Dalam hal reformasi yang di canangkannya di berbagai bidang, ini adalah 

usahanya untuk membangun negeri ini. Dampak reformasi ini adalah kondisi sosial 

dan ekonomi yang membaik. Dalam bidang ekonomi, yang pertama diciptakan adalah 

iklim usaha yang aman dan mendorong investasi sektor swasta. Ghazan merombak 

total sistem peradilan untuk menghilangkan korupsi yang merajalela, pencurian dan 

penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para panglima perang lokal. Sistem 

peradilan ini direformasi untuk melindungi petani, kelas pekerja, dan para pedagang. 

Hal ini mendorong mereka untuk memperluas usaha mereka dan akhirnya 

meningkatkan pendapatan yang mereka bayar ke kas.
124

 

Di samping memperbarui bidang ekonomi, ia memberi sangsi kepada pegawai 

yang ber-KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan mengutamakan perbaikan 
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moral. Untuk menghadapi keterpurukan, Ghazan tidak segan-segan menerapkan 

hukuman gantung dan keluarganya pun tidak luput dari aturan tersebut. Ia 

menggantung di muka umum, di kota Tabriz, tiga macam orang yang terbukti 

bersalah yaitu perampok dan penjahat, pegawai dan petugas yang ber-KKN, serta 

pezina yang memperkosa perempuan di bawah umur. Ghazan Khan melarang keras 

peminjaman uang yang disertai dengan bunga, karena sebelum kepemimpinannya 

praktik ini diizinkan dan menimbulkan kesengsaraan di rakyat kecil, yang bersama 

anak dan istrinya menjadi budak rentenir ketika mereka tidak mampu membayar uang 

yang dipinjamnya.
125

 

Dalam bidang pertanian, di tanah-tanah yang dikuasai oleh ekspansi Mongol, ia 

menempatkan berbagai suku dan mendorong mereka mengembangkan tanah itu 

dengan pembebasan pajak.
126

 Ghazan Khan adalah satu-satunya penguasa Ilkhan 

yang memiliki kebijakan pertanian walaupun Qaushani mencatat, Abaga Khan 

menunjukkan semangat dalam bidang ini. Kepemimpinannya didukung oleh Rashid 

al-Din, memiliki perhatian dan pengetahuan tentang pertanian sebagai basis 

tradisional dari kekayaan negeri. Begitu juga dengan Ghazan yang memiliki bakat 

murni dalam bidang pertanian. Ia banyak mengirim utusan ke China dan India untuk 

mengumpulkan bibit-bibit lokal dan membawanya kembali ke Tabriz, tempat 
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potongan-potongan tunas buah, biji dari jenis baru, dan jamu-jamu juga akarnya 

ditanam.
127

 

Penulis buku pedoman Agronomi Kitab e ‘Ilm e Fallahat wa Zira’at mengatakan 

di bawah Ghazan Khan berbagai eksperimen dijalankan. Produksi beras pada masa 

ini surplus, dan rezim ini menjadi pengekspor beras pertama dalam sejarah Ilkhan, 

bahkan dalam sejarah bangsa Mongol. Ia menghidupkan lagi roda pertanian yang 

sebelumnya macet total dan petani tidak menggarap sawahnya karena pajak yang 

tinggi. Pada masa Ghazan Khan, ia membebaskan atau mengurangi berbagai pajak, 

terutama untuk petani yang merugi. Dengan disertai penerapan sistem irigasi, para 

petani kembali bersemangat dan bersedia kembali ke ladang. Pulihnya pertanian di 

era Ghazan Khan merupakan yang terbaik dalam skala kecil dan berlangsung 

sementara. Sejumlah irigasi dibangun pada masa Ghazan Khan, termasuk kanal 

(terusan) besar di daerah Hilla, yang tanahnya telah banyak di olah.
128

 

Dalam bidang kemiliteran, Ghazan membentuk barak militer. Sebelum masa 

Ghazan Khan, institusi militer hampir-hampir tidak ada, perekrutan tentara hanya 

dilakukan ketika hendak melakukan peperangan saja. Untuk mengembalikan tentara 

pada profesinya, ia membangun barak tentara serta memberi mereka gaji setiap bulan 

sebagai tentara regular. Selain itu, Ghazan membangun semacam lembaga yang 

bertugas seperti kantor pos untuk mempermudah komunikasi. Kantor pos tersebut 
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menggunakan kuda sebagai alat transfortasinya, dan setiap jarak tertentu disiapkan 

kuda dan joki baru.
129

 

Dalam bidang kontruksi, restrukturisasi industri konstruksi menyebabkan 

peraturan baru tentang bahan pembangunan. Sebuah sistem kontrol kualitas didirikan, 

melarang penggunaan bahan yang rendah. Sebuah metode didirikan untuk 

mengidentifikasi biaya kontruksi, untuk memonitor kemajuan dan 

mendokumentasikan sampai rincian terkecil. Organisasi dan pengawasan dari situs 

kontruksi dipercayakan kepada individu lokal yang dapat dipercaya. Mereka 

bertanggung jawab untuk kualitas bangunan, selesai tepat waktu dan kepatuhan 

terhadap biaya yang dianggarkan kontruksi.
130

 

Ghazan Khan merencanakan untuk membangun dinding baru di sekitar kota 

Tabriz, ia membahas perlunya melampirkan kebun, lahan pertanian, dan rumah-

rumah yang jatuh di luar batas kota. Ghazan mensponsori kegiatan konstruksinya dari 

pendapatan yang didorong istana, bangsawan dan penduduk perkotaan lebih besar 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun kembali ini.
131

 Selanjutnya 

bangunan dengan mega struktur, Ghazan membangun makam untuknya. Ia 

terinspirasi dari makam Sultan Sanjar dari Seljuk, ia membuat mega struktur yang 

diatapi oleh kuba. Ghazan Khan turun tangan langsung dalam desain dan memeriksa 

lokasi konstruksi setiap kali memungkinkan. Makam Ghazan adalah struktur yang 
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paling mengesankan dan penting, kubur itu menampilkan dekorasi yang indah di 

dinding, dan memiliki ruang bawah tanah. Selain makam, dibangun pula di pinggiran 

kota beberapa rumah, rumah sakit, madrasah, caravanserais (semacam rest area untuk 

para kafilah), sebuah observatorium, dan bangunan masjid. Adapun biaya 

pemeliharaan dijamin oleh berbagai pendapatan dan administrasi untuk menjaga 

operasinya.
132

  

Seperti halnya pada masa Abaga Khan, pada masa Ghazan Khan Tabriz mencapai 

puncak kejayaan serta menjadi kota terpenting. Banyak seniman dan para filosof 

berkunjung ke Tabriz. Di Tabriz dibangun beberapa perguruan tinggi bermazhab 

Syafi‟i dan Hanafi, rumah sakit, perpustakaan, dan akademi filsafat. Pada masa 

Ghazan Khan juga, Rashid al-Din membangun banyak penginapan, yayasan amal, 

dan sebuah pemukiman untuk para sarjana yang penempatannya berdekatan dengan 

Tabriz. Pemukiman tersebut tidak hanya dilengkapi dengan perpustakaan, tetapi juga 

disediakan 50 dokter yang sebagiannya didatangkan dari Mesir, China dan India.
133

 

Ghazan secara pribadi adalah orang yang mencintai ilmu dan ahli dalam berbagai 

bahasa. Ghazan mahir berbicara dalam Sembilan bahasa. Ia juga seorang ilmuan yang 

ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti filsafat, sastra, arsitektur, sejarah, 

kedokteran, astronomi, kimia dan pandai besi, dan lain-lain. Secara pemerintahan, 

masanya terkenal sebagai pemerintah yang bebas dari KKN, negaranya aman, 
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tentram, bebas dari kelaliman, pemaksaan, dan Ghazan secara khusus terkenal pula 

sebagai sahabat rakyat yang selalu mengunjungi masyarakat baik langsung maupun 

dengan menyamar. Ia adalah penguasa yang sukses, dibuktikan dengan banyak kepala 

negara yang datang ke istananya di Tabriz, bahkan India, Spanyol, Mesir, China, 

Inggris dan lain-lain mengadakan hubungan bilateral dengan Ilkhan. Masa Ghazan 

kemudian disebut dengan The Golden Age of Islam Post Baghdad. Pada tahun1304 

M, setelah penaklukan ke Syam, Ghazan meninggal akibat serangan jantung.
134

 

Dalam pemerintahan, ia kemudian digantikan oleh saudara kandungnya Uljaytu 

Khuda Bandah Khan yang memerintah sejak 1304 sampai dengan 1317 M.
135

 

8. Uljaytu (Muhammad Khuda Bandah Khan)/1304-1316 M 

Uljaytu (Oljeytu/Khuda Bandah) adalah saudara kandung Ghazan yang sejak lahir 

telah dibaptis. Dalam perjalanan hidupnya kemudian ia menjadi seorang budha, dan 

akhirnya memeluk Islam sunni. Uljaytu yang saat masuk Islam mengganti namanya 

dengan Muhammad Khuda Bandah.
136

 Ia kemudian terasingkan oleh perselisihan 

antara golongan Syafii dan Hanafi yang membuatnya memutuskan menjadi penganut 

Syi‟ah.
137

 Keyakinannya ini kemudian menjadi pengaruh atas perubahan yang paling 

mendasar dalam dinasti Ilkhan, ia mengubah mazhab utama negara dari sunni 

menjadi syi‟ah. Uljaytu adalah penganut syi‟ah yang sangat setia sekali hingga 

                                                           
134

 M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah, h. 91-92.  
135

 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 431. 
136

 Dalam bahasa Persia, Khuda diartikan tuhan, Bandah diartikan hamba, jadi Khuda Bandah 

adalah hamba tuhan, namun dalam arti luas diartikan sebagai hamba tuhan yang beruntung. 
137

 M. Abdul Karim, Islam di Asia Tengah, h. 92. 



121 
 

setelah  mazhab syi‟ah diresmikan di dalam negara, ia memerintahkan untuk memuji 

nama imam syi‟ah yang berjumlah 12 orang
138

 (Syi‟ah Asyariah). Ia adalah pengemar 

seni, budaya, dan sastra.
139

 Uljaytu berusaha melanjutkan kejayaan semasa Ghazan. 

Al-Ahari menyebutkan bahwa kemakmuran pada masa Ghazan terus berlanjut pada 

masa kekuasaan saudaranya Uljaytu.
140

  

Dalam bidang kemiliteran untuk perluasan wilayah, Uljaytu berhasil 

menahlukkan propinsi Gilan yang terletak di Barat Laut Iran serta Herat di Timur 

Laut.
141

 Selain itu, pada masa kepemimpinan Uljaytu, Mongol Chagtay yang 

menyerang Khurasan berhasil dikalahkan. Kemudian pada masa Uljaytu juga terjadi 

ketegangan antara Ilkhan dan Mamluk sebagaimana ketegangan yang terjadi pada 

masa pemimpin-pemimpin pendahulunya. Hal ini berawal dari para amir 

pembangkang dari Mamluk seperti Kara Sangkur, gubernur Tripoli, dan Al-Afran 

diberi suaka politik oleh istana Uljaytu, bahkan diangkat menjadi gubernur Maragha 

dan Hamadan di bawah dinasti Ilkhan. Berawal dari ketegangan tersebut, tentara 

Mamluk dan Ilkhan bertemu dan saling berhadapan di Rabat al-Sham. Ilkhan 

mengepung benteng tersebut, namun tidak berhasil.  Kemudian tentara Mamluk 

memberikan serangan balasan hingga tentara Ilkhan tidak dapat bertahan di medan 

perang dan terpaksa menarik tentara dari tempat pengepungan tersebut. Dengan 

kekalahan ini, ambisi dan mimpi bangsa Mongol untuk menguasai Syria sejak dulu 
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kembali kandas. Sejak saat itu, tidak ada lagi penguasa Mongol yang menyerang 

wilayah Mamluk.
142

  

Dalam bidang pembangunan fisik, ia mendirikan ibukota baru, yakni Sulthaniya, 

tidak jauh dari kota Kazwin,
143

 di Utara Irak.
144

 Meskipun demikian, ia tidak 

mengubah sistem ketatanegaraan yang telah diterapkan oleh Ghazan. Pada masa 

kekuasaannya ia membangun berbagai aksitektur dan monument. Selain ibukota baru, 

ia membangun istana Cemical, jalan-jalan diperbaiki dan jalan baru banyak dibangun. 

Setiap satu mil diberikan tanda agar diketahui oleh pengguna jalan.
145

 

Kota Sulthaniya diisi dengan istana untuk dirinya sendiri, masjid, bangunan-

bangunan publik seperti bazar (market), penampungan kafilah, rumah sakit, rumah, 

infrastruktur, kanal penyedia air, serta tembok pertahanan megah disekitar benteng. 

Secara bersamaan orang lain juga membangun gereja, perumahan serta struktur 

pendukung lainnya. Sebuah ibukota baru yang sangat menakjubkan untuk 

dibayangkan sebagai lokasi pembangunan.
146

 

Dengan pembangunan ibukota baru, tidak membuat Uljaytu melupakan 

pembangunan di Tabriz, diperkirakan bahwa dalam usaha kontruksi dua kota Ilkhan 

lebih dari seratus ribu pekerja yang terlibat. Jumlah yang sangat luar biasa. Salah satu 

bangunan monumental lain adalah makam Uljaytu. Tahap pertama dari pembangunan 
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makamnya ini selesai dalam waktu sepuluh tahun (satu tahun lebih lama dari makam 

Ghazan). Pertimbangan kerangka waktu ini dibandingkan dengan orang-orang dari 

istana utama Eropa dan Katedral, yang setidaknya diperlukan satu abad untuk 

penyelesaian. Ini menggambarkan bahwa adanya perencanaan yang sempurna. 

Pembangunan dan pengerjaan dekoratif yang sebenarnya berlangsung secara 

bersamaan, bukti dari kontruksi industri yang canggih, matang dan maju.
147

 

Makam Uljaytu ini menjadi salah satu peninggalan arsitektural Dinasti Ilkhan 

yang siginifikan dengan masa kejayaannya di Asia Tengah yang terletak di 

Sulthaniya, Iran. Uljaytu adalah penguasa lkhan yang juga merupakan saudara laki-

laki Ghazan Khan. Makam Uljaytu merupakan bagian dari kompleks benteng kota 

Sulthaniya, dan menjadi satu-satunya bangunan yang hingga kini masih berdiri 

kokoh. Meski bukan merupakan bangunan tempat ibadah, arsitektur Makam Uljaytu 

ini banyak memberikan pengaruh dalam pembangunan masjid pada masa-masa 

berikutnya di banyak tempat. Sheila S Blair dalam The Art and Architecture of Islam 

mengungkapkan, arsitektur Makam Uljaytu merupakan corak baru yang 

menggabungkan pola hypostyle yang banyak dipakai selama beberapa abad 

sebelumnya. Dalam membangun makam tersebut, jelas Blair, penguasa Ilkhan yang 

memerintah sepeninggal Uljaytu mendatangkan para tukang bangunan dari berbagai 

wilayah. Para tukang bangunan yang umumnya bukan merupakan ahli ini ketika 

kembali ke daerah mereka masing-masing, banyak di antaranya yang 
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menyebarluaskan teknik dan seni arsitektur yang mereka pelajari ketika membangun 

Makam Uljaytu.
148

 

Robert Hillenbrand dalam Islamic Art and Architecture menyebut Makam 

Uljaytu di Sulthaniya sebagai Taj Mahal dari Iran. Dalam tulisannya, Hillenbrand 

menyebutkan bahwa Taj Mahal yang dibangun dalam kurun waktu 1631-1657 M di 

India berupa kompleks pemakaman yang bangunannya mempunyai unsur-unsur yang 

mirip dengan yang ada di makam Uljaytu. Menurutnya, kemungkinan besar Taj 

Mahal meniru ataupun mendapat inspirasi dari makam yang ada di Iran itu. Yulianto 

Sumalyo dalam Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim, memaparkan, 

lingkungan Makam Uljaytu didominasi oleh sebuah unit besar menjulang tinggi 

berdenah segi delapan dengan garis tengah 38 meter dan tinggi 53 meter. Dinding sisi 

utara bertemu dengan dinding samping luar, membentuk bagian ruang berdenah 

segitiga, di mana terdapat tangga tertutup yang menuju ke lantai atas.
149

 

Pada bagian selatan, terdapat hall segi empat luasnya 15x20 meter persegi 

berhubungan langsung dengan salah satu dari delapan dinding sisi. Pada ruang utama 

terdapat makam berdenah segi delapan, di atasnya ditutup sebuah kubah berdiameter 

25 meter. Dalam kompleks makam terdapat delapan menara, masing-masing 

berbentuk silindris berdiri pada setiap sudut atas dinding, mengelilingi kubah. Di 

antara kubah dan puncak dinding samping terdapat pelataran keliling. Bagian luar 

kubah saat ini masih kelihatan sisa-sisa lapisan keramik berwarna biru dengan pola 
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geometris-intricate dan arabesque. Pada setiap sisi dinding ruang dalam, terdapat 

pelengkung patah yang saling bertumpuk atas dan bawah dengan adanya lantai dua. 

Lantai dua ini berupa gang keliling sejajar dengan kedelapan sisinya. Bagian atas 

pelengkung-pelengkung dipenuhi dengan hiasan bercorak geometris-intricate, 

floralarabesque, dan sedikit terdapat pola oriental. Banyak bagian dinding makam 

yang selain dihias dengan ornamen juga dengan manuskrip sejarah, hasil kreativitas 

para seniman waktu itu sehingga menjadikan bangunan makam ini selain sebagai 

peninggalan arkeologis juga sejarah yang jarang terdapat pada bangunan lain. 

Dekorasi bagian dalam Makam Uljaytu saat ini meninggalkan bekas-bekas dari dua 

pola penyelesaian, yaitu bata dan keramik, lainnya dilukis dengan bahan plesteran. 

Berdasarkan catatan sejarah dapat diketahui bahwa dekorasi bagian luar diselesaikan 

pada 1310 M, dekorasi bata dan keramik pada 1313 M. Dekorasi lainnya berupa 

lukisan selesai tiga tahun berikutnya sebelum Sultan Uljaytu meninggal pada 

Desember 1316 M.
150

 

Secara perekonomian atau perdagangan, Tabriz tetap menjadi primadona dunia 

pada masa Uljaytu, bahkan semakin pesat. Banyak koloni dagang dari Italia yang 

datang ke Tabriz dan Ilkhan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara 

dunia Barat dan India serta Timur Jauh.
151

 Dalam hal perluasan wilayah atau ekspansi 

militer, tidak mengalami perubahan yang begitu berarti pada masa Uljaytu ini.
152
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Sepeneninggal Uljaytu, Abu Said Bahadur Khan naik tahta untuk menggantikan 

posisinya sebagai Khan. 

9. Abu Said Bahadur Khan 

Setelah Abu Said naik tahta, ia banyak berbuat untuk Islam, terutama dalam 

menanamkan ajaran Islam atas adat kebiasaan Mongol yang tidak Islami.  Ia juga 

seorang penyair dan sastrawan terkemuka. Selain itu, ia juga penulis dan penyanyi, 

menguasai bahasa Arab, China, Mongol, Ilkhan, dan lain-lain. Ia adalah seorang 

penguasa yang sangat toleran terhadap agama lain. Ibn Taghribirdi memberikan 

pujian kepada Abu Said sebagai seorang penguasa yang karismatik, dermawan, 

cerdas, pemberani, cakap, lucu dan berhati baik.
153

 

Sangat disayangkan, pada masa kepemimpinannya kerajaan didominasi oleh 

peristiwa politik. Di bawah kekuasaan Abu Said Bahadur Khan, muncul kekuatan-

kekuatan pemecah dari dalam dan luar.
154

 Kendala politik yang besar ini muncul 

lantaran sang Sultan/Khan adalah orang yang sangat muda dengan usia menanjak 

remaja, yakni 12 tahun. Maka setelah naik tahta, banyak daerah yang berontak dan 

menolak Sultan/Khan. Selain itu, serangan dari luar berasal dari cabang Mongol yang 

lain yakni Golden Horde dan Chagtay. Dengan minimnya pengalaman, Abu Said 

kemudian didampingi oleh wazirnya Amir Chupan. Atas bantuan Amir Chupan inilah 

serangan dari Golden Horde dan Chagtay dapat diredam. Hal ini kemudian membuat 
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Amir Chupan berkuasa secara de facto mendampingi Abu Said Bahadur yang 

berkuasa secara de jure.
155

 Selain itu, pengaruh wazir semakin bertambah besar 

setelah ia menikah dengan seorang saudara perempuan Abu Said.
156

  

Chupan berkuasa secara sewenang-wenang terhadap rakyat. Salah satu tindakan 

Chupan adalah menyingkirkan Rashiduddin yang telah banyak berjasa sejak masa 

Ghazan. Chupan dibantu oleh menteri Ali Shah. Hal ini menyebabkan kerajaan 

terbagi atas dua bagian, yaitu dipimpin oleh Rashidudin dan Ali Shah. Puncak 

ketidakharmonisan ini adalah terbunuhnya Rashidudin.
157

 Sikap semena-mena dan 

lalim Amir Chupan membuat tentara Ilkhan berontak, namun hal ini dapat 

dipadamkan oleh Sultan Abu Said. Prestasi besar Abu Said yang lain adalah berhasil 

mendamaikan Ilkhan dengan Mamluk yang hampir sepanjang sejarahnya dihiasi 

dengan gesekan-gesekan. Prestasi yang luar biasa dalam mendamaikan tanah Islam 

yang lama bertikai.
158

 

Pada dasarnya hubungan Abu Said dan Chupan sangat baik, namun hal itu 

terhenti ketika Abu Said mengetahui bahwa wazirnya mempunyai putri yang cantik 

jelita yang kemudian bermaksud meminangnya.
159

 Hingga umurnya berusia dua 

puluh tahun, ia meminta kepada Chupan untuk menikahi putrinya dengan 

menggunakan aturan Yasa (Setiap awal tahun para prajurit harus menunjukkan putri-
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putrinya yang masih gadis kepada Sultan, agar Sultan dapat memilih beberapa dari 

mereka untuk dirinya  atau untuk anak-anaknya). Dengan menggunakan aturan ini, 

maka sama halnya Abu Said berusaha memaksa Chupan untuk menyerahkan anaknya 

agar dapat ia nikahi. Terlepas dari kekuasaan dan wewenangnya serta loyalitas dan 

dedikasinya kepada keturunan Chengis, Chupan untuk pertama kali dalam hidupnya 

menolak untuk mematuhi perintah Khan. Ketika ia mendengar Abu Said berkeinginan 

untuk menikahi putrinya, ia terkejut, malu, dan lain-lain. Chupan adalah seorang 

muslim yang saleh, namun juga taat pada aturan Chengis Khan, hingga ia 

mencerminkan kecintaannya terhadap kota-kota Islam kepada nama-nama anaknya. 

Nama anaknya diantaranya adalah Baghdad dan Dimasq yang merupakan nama dari 

kota-kota Muslim yang penting. Sedangkan anaknya yang lain adalah Timurtash 

(gubernur Anatolia), Sarghan, dan Jala‟u adalah nama-nama nenek moyang 

terkenal.
160

 

Setelah permintaan Abu Said untuk menikahi putrinya Baghdad Khatun, wazir 

Chupan tidak menolak secara terang-terangan dan juga tidak mengambil tindakan 

apapun terhadap Abu Said.
161

 Chupan bingung lantaran anaknya Baghdad Khatun 

telah bertunangan dengan seorang amir yang juga menjadi pahlawan perang Mongol 

yang telah lama memeluk Islam, yaitu Amir Husin Jalayr. Abu Said Nampak tidak 

mau mengerti tentang keberatan wazirnya ini, hingga ia mendesak agar Chupan 

menyerahkan putrinya kepada Khan. Hal ini yang kemudian membuat sang wazir 
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besar merasa terhina dan merasa pantang baginya untuk mengingkari janji kepada 

amir Husin Jalayr. Karena lebih memilih untuk teguh memegang janjinya kepada 

amir Husin, maka akhirnya Chupan memberontak dan dibantu oleh Amir Husin dan 

terjadilah perang antara wazir dan Khan. Meskipun dengan kekuatan yang tidak 

seimbang, Chupan tidak mau menyerah hingga ia mati terbunuh. Melihat Chupan 

telah wafat, Amir Husin datang menyerahkan diri dan membawa tunangannya itu 

untuk diserahkan kepada Abu Said untuk menghentikan peperangan. Setelah Abu 

Said menikah dengan putri Chupan, ia sangat menjaga hati istrinya hingga segala apa 

yang dimintanya diberikan. Dengan bujukan Baghdad yang baik kepada Khan, maka 

seluruh keluarga ayahnya tidak dimusnahkan.
162

 

Setelah menikah dengan Abu Said, Baghdad Khatun duduk di atas tahta negara. 

Ia mulai mengambil bagian untuk aktif dalam semua urusan negara, baik administrasi 

maupun fiscal. Kemudian hal menarik lain adalah ketika Abu Said kembali jatuh hati 

kepada Delshad Khatun (keponakan dari Baghdad Khatun/cucu Chupan) yang 

kemudian ia nikahi pada tahun 1333 M. Karena menurut syariat tidak diperbolehkan 

antara bibi dan keponakan menjadi istri pada saat yang sama, serta ketaatan Abu Said 

sebagai muslim kepada aturan ini, maka ia menceraikan Baghdad Khatun sebelum 

menikahi Delshad Khatun.
163
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Setelah tidak berapa lama, pecah lagi pemberontakan di Syirwan. Abu Said 

kemudian berangkat memimpin tentaranya. Tetapi sangat disayangkan, di dalam 

perjalanan ia jatuh sakit dan kemudian meninggal, sehingga kemudian jenazahnya 

diangkat oleh tentaranya di pertengahan jalan menuju Syirwan untuk kembali ke 

pusat kekuasaan dinasti Ilkhan pada saat itu, yakni istana di Sulthaniya. Ia dikuburkan 

di pekuburan nenek moyang raja-raja Mongol Islam.
164

  

Ketika Abu Said Bahadur Khan meninggal pada 30 November 1335 M, dinasti 

Ilkhan berada dalam kekosongan pemimpin. Hafidz Abru mengibaratkan “kerajaan 

tanpa Sultan menjadi seperti tubuh tanpa jiwa dan kawanan domba tanpa gembala”. 

Abu Said tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerusnya. Satu-satunya harapan 

bagi kelanjutan kekuasaan dinasti Ilkhan adalah anak yang belum lahir dari istrinya 

Dilshad Khatun. Anak yang dikandung oleh Dilshad Khatun baru lahir pada bulan 

Mei tahun 1336 M. Pada masa sebelum Mei 1336 M adalah bulan-bulan intervensi 

berbagai faksi untuk melakukan manuver dalam mengisi posisi kekosongan politik di 

dinasti Ilkhan. Salah satu faksi dipimpin oleh wazir Abu Said pengganti Chupan, 

yakni Ghiyat Al-Din Muhammad dengan memposisikan Arpa sebagai Khan. Oposisi 

dari Ghiyat dan Arpa adalah pemimpin suku Oyrat yang juga sebagai gubernur 

Baghdad, Ali Padshah. Ali Padshah memiliki keuntungan simbolis sebagai wali dari 
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anak Abu Said yang belum lahir setelah Dilshad Khatun mencari perlindungan ke 

Baghdad.
165

 

Jika Delshad Khatun melahirkan anak laki-laki, maka ia akan menghentikan 

runtuhnya dinasti Ilkhan yang tidak memiliki ahli waris laki-laki.
166

 Sebelum 

kelahiran bayi yang dikandung Delshad Khatun, Ali Padshah dan suku Oyrats 

mengangkat seorang keturunan Chengis sebagai pemimpin simbolis mereka. Ia 

adalah jalur keturunan dari Baydu Khan bernama Musa. Pada 27 Ramadhan 736 H/9 

Mei 1336 M, kedua kekuatan dari Ghiyat al-Din Muhammad dan Arpa serta Ali 

Padshah dan Musa bertemu dalam pertempuran di sungai Jaghat. Pertempuran 

dimenangkan oleh Ali Padshah setelah dua dari amir Arpa membelot. Selain itu Ali 

Padshah turut dibantu oleh pasukan yang dikirim oleh Sultan Mamluk, An-Nashir 

Muhammad. Sebelum pertemputan di sungai Jaghat, Ali Padshah mengirim utusan 

kepada dinasti Mamluk untuk meminta bantuan dalam memenangkan pertempuran. 

Sebagai hadiah jika mendapatkan kemenangan, Ali Padshah akan memberikan 

Baghdad sebagai pertukaran atas beberapa unit militer yang dikirim oleh Sultan An-

Nashir.
167

 

Segera Sultan An-Nashir Muhammad mengirimkan pasukan untuk membantu Ali 

Padshah memenangkan pertempuran di sungai Jaghat. Dengan demikian, Ali Padshah 

muncul sebagai pewaris kekuasaan Ilkhan di Tabriz. Sembilan hari setelah 
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pertempuran itu, Delshad Khatun ternyata melahirkan seorang anak berjenis kelamin 

perempuan. Hal itu berarti menegaskan secara langsung bahwasanya Abu Said benar-

benar tidak memiliki keturunan laki-laki dan tidak memiliki pewaris untuk memimpin 

dinasti Ilkhan.
168

 

Dengan tersiarnya  kabar tidak adanya penerus dari Abu Said, maka wilayah-

wilayah Ilkhan terpecah belah, masing-masing amir hendak berdiri sendiri 

menegaskan otoritasnya atas wilayah yang mereka kuasai. Dengan demikian 

berakhirlah kisah dinasti Ilkhan yang pernah berpengaruh besar di sekitar Asia 

Tengah. Perpecahan-perpecahan ini berlangsung hingga datang seorang keturunan 

Mongol yang lain yang memiliki ambisi seperti kakek buyutnya untuk menguasai 

dunia. Ia adalah Timur Lenk yang mulai muncul dan bersinar pada 1380 M.
169

 Selain 

akibat pertikaian internal, kemunduran awal dinasti Ilkhan pada masa Abu Said 

Bahadur Khan adalah karena terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan 

angin topan dengan hujan es/salju yang mendatangkan melapetaka.
170
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