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KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN KARISMATIK KH. 

SUYUTHI ABDUL QADIR SEBAGAI DAYA TARIK CALON 

SANTRI PESANTREN RAUDLATUL ULUM GUYANGAN 

KABUPATEN PATI JAWA TENGAH 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) gaya kepemimpinan 

karismatik KH. Suyuthi Abdul Qadir, 2) peran kepemimpinan karismatik KH. 

Suyuthi Abdul Qadir terhadap Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, 3) efektivitas 

hasil capaian kepemimpinan karismatik KH. Suyuthi Abdul Qadir pada Pesantren 

Raudlatul Ulum Guyangan. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana gaya kepemimpinan karisamatik KH. Suyuthi Abdul Qadir terhadap 

daya tarik calon santri Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

desain studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: 1) gaya kepemimpinan 

karismatik Kiai dapat dilihat dari tiga komponen yaitu atribut, karakteristik dan 

indikator. 2) KH. Suyuthi Abdul Qadir memiliki peran dimana peran tersebut 

terbagi dalam beberapa komponen, yaitu: secara unsur, struktur, dimensi dimana 

peran-peran tersebut memiliki kunci kepemimpinan karismatik. 3) efektivitas 

kepemimpinan KH. Suyuthi Abdul Qadir dilihat dari beberapa tolak ukur dimana 

terdapat faktor, indikator dan karakteristik. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu masing-masing karakteristik dari gaya 

kepemimpinan karismatik memiliki peran tersendiri di bidangnya masing-masing. 

Tercapainya efektivitas kepemimpinan karismatik yang dimiliki Kiai tidak luput 

dari peran yang dilaksanakan Kiai dimana Kiai menggunakan karakteristik gaya 

kepemimpinan karismatiknya sesuai dengan peran masing-masing elemen. Di 

pesantren terlihat sangat nyata efektivitas kepemimpinan karismatik KH. Suyuthi 

Abdul Qadir dengan semakin berkembangnya Pesantren Raudaltul Ulum Guyangan 

dari sarana prasarana, Pendidikan, mobilitas dan jumlah santri yang sekarang 

mencapai 6000 santri dari 2000 santri. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan Karismatik, Kiai, Pesantren 

 

 

Abstract 

This study aims to explain: 1) the charismatic leadership style of KH. 

Suyuthi Abdul Qadir, 2) the charismatic leadership role of KH. Suyuthi Abdul 

Qadir at the Raudlatul Ulum Islamic Boarding School Guyangan, 3) the 

effectiveness of the results charismatic leadership of KH. Suyuthi Abdul Qadir at 

the Raudlatul Ulum Islamic Boarding School Guyangan. The benefit of this 

research is to find out how the charismatic leadership style of KH Suyuthi Abdul 

Qadir on the attractiveness of prospective students of the Raudlatul Ulum Islamic 

Boarding School Guyangan. 
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This research uses descriptive qualitative research method with literature 

study design. The results showed: 1) Kiai's charismatic leadership style can be seen 

from three components, namely attributes, characteristics and indicators. 2) KH 

Suyuthi Abdul Qadir has a role where the role is divided into several components, 

namely: elements, structures, dimensions where these roles have the key to 

charismatic leadership. 3) the effectiveness of the leadership of KH Suyuthi Abdul 

Qadir seen from several benchmarks where there are factors, indicators and 

characteristics. 

The conclusion of this research is that each characteristic of the charismatic 

leadership style has its own role in their respective fields. The achievement of the 

effectiveness of the charismatic leadership of the Kiai is inseparable from the role 

of the Kiai in which the Kiai uses the characteristics of his charismatic leadership 

style according to the role of each element. In the pesantren, the effectiveness of 

the charismatic leadership of KH Suyuthi Abdul Qadir is very evident with the 

growing development of the Raudaltul Ulum Guyangan Islamic Boarding School 

in terms of infrastructure, education, mobility and the number of students which 

now reaches 6000 students from 2000 students. 

 

Keywords: Charismatic Leadership, Kiai, Islamic Boarding School 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekolah di  Indonesia merupakan sekolah dengan populasi muslim terbesar di dunia 

dengan lebih dari 50.000 sekolah Islam di dalamnya. Salah satu sekolah muslim 

terbesar di Indonesia adalah Pesantren. Menurut Adi (2015), pesantren adalah 

lembaga pendidikan yang memiliki pola pendidikan tradisional (Turras Al-

Qodimah). Keberadaan pesantren diperkuat oleh tradisi keilmuan dan budaya yang 

tidak terpisahkan. Ajaran yang sangat kental dengan kebudayaan dan tradisi leluhur 

tetapi tidak menghilangkan syariat keislaman dengan kata lain “Wong Jawa 

nanging ora ilang Jawane”. Hal tersebut membuat para santri sangat mencintai 

Indonesia sebagai Negeri yang beradat dan berbudaya serta kehidupan yang 

memiliki toleransi tinggi antar sesamanya. 

Lain daripada itu, pesantren sangat identik dengan kepatuhan kepada Kiai 

sebagai sosok pemimpin sekolah sekaligus penanggung jawab pesantren serta 

menjadi figur ideal bagi santri. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh sosok Kiai 

menjadi hal menarik untuk dibahas. Ia dinilai memiliki kemampuan dan fasih dalam 

membaca keadaan serta pikiran para pengikutnya. Menurut Wicaksono (2018), Kiai 

memiliki sifat dan sikap yang dinamis sehingga berpengaruh pada kualitas diri dan 

kemampuan dalam menjalan tugas. Karisma ketokohan Kiai diyakini mempunyai 
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pengaruh untuk meningkatkan harga diri pesantren dan lingkungan sekitar 

masyarakat. 

Topik ini penting untuk diteliti karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

apakah gaya kepemimpinan karimatik KH. Suyuthi Abdul Qadir memiliki daya 

tarik calon santri untuk menempuh jenjang Pendidikan di Pesantren Raudlatul 

Ulum Guyangan. Berkaitan dengan mungkin adanya potensi kontribusi antara gaya 

kepemimpinan karismatik terhadap daya tarik calon santri di di Pesantren Raudlatul 

Ulum Guyangan, peneliti telah melakukan riset dari beberapa penelitian terdahulu 

yang berkesinambungan dengan gaya kepemimpinan karismatik, kepemimpinan 

Kiai di Pesantren serta hasil capaian gaya kepemimpinan karismatik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) gaya kepemimpinan 

karismatik KH. Suyuthi Abdul Qadir, 2) peran kepemimpinan karismatik KH. 

Suyuthi Abdul Qadir terhadap Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, 3) efektivitas 

hasil capaian kepemimpinan karismatik KH. Suyuthi Abdul Qadir pada Pesantren 

Raudlatul Ulum Guyangan. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaiaman gaya kepemimpinan karisamatik KH. Suyuthi Abdul Qadir terhadap 

daya tarik calon santri Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian 

pendekatan studi pustaka. Data primer yang dikumpulkan peneliti berupa buku KH. 

Suyuthi Abdul Qadir dan artikel yang membahas tentang Pesantren Raudlatul Ulum 

Guyangan dan kepemimpina karismatik di pondok pesantren. Data sekunder yang 

dikumpulkan oleh peneliti berupa artikel pendukung tentang kepemipinan 

karismatik, peran kepemimpinan karismatik dan efektivitas kepemimpinan 

karismatik. Pengumpulan data menggunakan teknik editing, organizing dan finding 

sesuai dengan kaidah penulisan studi pustaka menurut Rully & Yuniawati (2014). 

Teknik analisi data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Kepemimpinan karimatik Kiai di pesantren memiliki atribut yang tidak sama antar 

Kiai satu dan yang lainnya. Saat menjelang baligh, sifat-sifat yang baik, seperti 

sederhana, ramah, rendah hati dan jiwa sosial yang tinggi kepada masyarakat 

semakin nambak dalam diri Kiai Suyuthi Kiai Suyuthi memposisikan diri sebagai 

khadimul ummah (pelayan umat). Karena sikap Kiai Suyuthi yang mengikut 

kehendak masyarakat, sehingga masyarakat tunduk, patuh, mendengarkan petuah 

dan meneladani laku hidupnya serta mendukung program-program yang 

dicanangkan Kiai Suyuthi yang dianggap sebagai pemimpinnya itu. Sosoknya yang 

dermawan dengan semua orang agar masyarakat merasa memiliki Kiai Suyuthi dan 

juga dengan para ulama untuk menghormati ulama tersebut.Kiai Suyuthi selalu 

ingat akan pesan Kiai Hasyim yaitu “Kue nek dadi Kiai, kue kudu siap mlarat” 

(kamu jika menjadi Kiai, kamu harus siap untuk miskin). 

KH. Suyuthi Abdul Qadir mampu menggabungkan tiga dimensi yaitu ilmu 

para ulama dari hasil petualangannya di berbagai pesantren, politik penguasa dari 

aktivitasnya di partai politik dan menjadi anggota DPRD Pati, dan hikmah ulama 

ahli hikmah dari kedekatannya dengan ulama-ulama yang menjadi kekasih Allah, 

seperti Syaikh Umar Hamdan  KH. Karena tabiat beliau seorang Kiai yang tidak 

bisa berlama-lama meninggalkan tugas mengajar dan mendidik santri, maka beliau 

mengundurkan diri dari dunia politik supaya lebih berkonsentrasi mengelola 

pesantren dan madrasah.Kepemimpinan karismatik pada umumnya memiliki ciri 

khas seperti ikhlas, rendah hati, disiplin dan uswatun hasanah. 

Pun dengan KH. Suyuthi Abdul Qadir, dalam buku Asmani (2019, 49-67) 

terdapat 9 karakter yang dimiliki Kiai Suyuthi sebagai berikut: haus ilmu, rendah 

hati, senang berkorban demi kemajuan islam, menghormati pemerintah, 

mengedepankan kejujuran, senang bekerjasama, tawakkal, ikhlas, penyayang. 

Umat begitu mencintai dan menyayangi Kiai Suyuthi, sehingga tidak kuat 

menerima kabar sakit atau wafatnya. Asmani (2019, 69-77) strategi berdakwah Kiai 

Suyuthi yang memiliki karakter, yaitu: melayani (khidmah), merangkul, murah hati, 

dermawan, rajin silaturahmi. 
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Dalam hal pendidikan, KH Suyuthi memiliki karakteristik dalam mendidik 

santri yaitu mendidik dengan sepenuh hati agar santri yang dididiknya menjadi 

kader yang alim dan berkhlakul karimah. Asmani (2019, 85) menjabarkan  metode 

mendidik santri yang khas dari Kiai Suyuthi, yaitu: ngaji bandongan, menyuruh 

santri membaca kitab setelah mengaji, berkeliling mengontrol santri, menekankan 

sholat jamaah, menegur santri yang melanggar, melarang santri berpuasa, 

menyuruh santri mengajar, melatih santri bahtsul masail, memperhatikan santri 

sepanjang hayat. 

Para santri yang merasakan didikan langsung Kiai Suyuthi mendapatkan efek 

yang besar terhadap ilmu dan pribadi santri. Dengan cara mengedepankan 

musrayawah inilah Kiai Suyuthi mampu melahirkan keakraban dan persaudaraan 

antara pengurus dan khususnya antar Kiai. Kiai Suyuthi selalu memupuk semangat 

para santri untuk mengembangkan potensi supaya perjuangan Islam tidak 

mengalami stagnasi dan menggapai kemajuan demi kemajuan sepanjang zaman. 

Pergaulan lintas dunia dan lintas madzhab menjadikan Kiai Suyuhti sosok yang 

terbuka, tidak fanatik dan eksklusif. Asmani (2019, 185-190) Kiai Suyuthi memiliki 

kemampuan spiritual dengan indikator sebagai berikut: Ijazah Hizb Nashr, Hizb 

Nawawi, Hizb Syadzili, Ahli Asma’, Syamsul Maarif dan Khazinatul Asror, 

Khadam Jin 

Pesantren dan Madrasah Raudalatul Ulum Guyangan merupakan warisan 

terbesar Kiai Suyuthi Abdul Qadir. Tujuan berdirinya pesantren dan madrasah 

adalah untuk memperbaiki budi pekerti, menjunjung tinggi martabat manusia, 

memberantas kebodohan di masyarakat, mengamalkan ilmu pengetahuan dan 

melahirkan kader-kader muslim yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya 

untuk memberantas kebodohan dan memperbaiki akhlak. Kurikulum yang 

diterapkan Kiai Suyuthi sejak dulu sampai wafat dan sekarang dikembangkan oleh 

penerusnya yaitu anaknya adalah kurikulum yang memadukan kitab kuning dan 

umum. KH. Humam Suyuthi mengubah wajah organisasi madrasah menjadi tertib, 

rapi, modern dan professional dengan pendekatan manajemen yang dynamin dan 

akuntabel. Prestasi inilah yang menjadikan para santri berduyun-duyun datang dari 



6 
 

berbagai penjuru Nusantara untuk menimba ilmu dan akhlak di Pesantren dan 

Madrasah Raudlatul Ulum. 

Terdapat pelebaran pesantren dengan nama Raudlatul Ulum 2 dengan 

harapan menjadi sekolah dengan wawasan penghijauan lingkungan yang asri 

sehingga para santri dapat belajar dan menikmati pemandangan alam yang dapat 

menyatu dengan alam dan lebih konsentrasi dalam belajar karena suasana yang 

nyaman. Semua upaya tersebut membuahkan hasil dengan bukti banyaknya santri 

putra dan putri Raudlatul Ulum yang menang juara di berbagai event tingkat 

kabupaten, provinsi dan nasional. Prestasi dan kemajuan inilah yang membuat 

masyarakat berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru nusantara untuk 

menempuh Pendidikan dan menimba ilmu serta akhlak di pesantren dan madrasah 

Raudlatul Ulum Guyangan. Asmani (2019, 144-146) bekal ilmu yang dimiliki Kiai 

Suyuthi dari hasil belajar di Pesantren Tebuireng Jombang terdiri dari lima aspek, 

yaitu: aspek keilmuan, aspek kebangsaan, aspek karir, aspek manajemen, aspek 

politik. Kemajuan Raudlatul Ulum sangat tampak jelas karena keikhlasan dan 

keberkahan perjuangan Kiai Suyuthi Abdul Qadir yang sudah menanam pondasi 

yang kokoh sehingga generasi berikutnya mampu mengembangkan secara 

maksimal. 

Mereka mewarisi semangat belajar dan kedalaman ilmu fiqh Kiai Suyuthi 

dengan memperbanyak muthalaah kitab dan mengkontekstualisasikan dengan 

persoalan-persoalan masyarakat dengan rumusan yang tepat. Konflik dan polarisasi 

sosial diredam dan dicairkan supaya harmoni dan kohesivitas sosial terjaga dengan 

baik.Kiai suyuthi merangkul seluruh elemen masyarakat dan mengajar lintas umur 

mulai dari anak hingga orang tua dan termasuk kaum abangan yang jauh dari nilai  

agama. Kiai Suyuthi mampu membangun lembaga pendidikan modern yang 

memadukan kesilaman dan kemodernan sekaligus yang menjadi kontribusi nyata 

Kiai Suyuthi menyeleseikan kebangsaan, khususnya pendidikan dan moral bangsa. 

Keunggulan pesntren dan madrasah semakin menarik animo masyarakat dari 

berbagai penjuru di Indonesia, sehingga pesantren dan madrasah ini memberikan 

sumbangan besar bagi bangsa ini dalam investasi sumber daya manusia yang 

berkualitas lahir dan batin. 
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Kiai Suyuthi memahami arus perubahan yang terus terjadi dan merancang 

kurikulum pendidikan yang mampu mengantisipasi arus perubahan tersebut. 

Asmani (2019, 178-179) Kiai Suyuthi memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan 

keprofesionalitasan para guru di Raudlatul Ulum sebagai berikut: Memilih guru 

yang memiliki kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial dan professional serta 

mampu memberikan motivasi dan inspirasi siswa untuk mencintai ilmu dan 

perjuangan; mengajar sendiri guru Raudlatul Ulum supaya menguasai materi yang 

disampaikan; mengawasi proses belajar guru dan santri; menegur dengan cara bijak 

yaitu bertemu yang bersangkutan sendiri untuk menjaga wibawa guru; mengadakan 

pengajian khusus guru guna menambah ilmu, merekatkan hubungan, menyegarkan 

pengetahuan, membimbing secara spiritual dan memantau perkembangan guru; 

merekrut guru yang sebagia besar adalah alumni Raudlatul Ulum kerena sudah 

terinternalisir sejak menjadi santri sehingga mudah membangun visi dan misi. 

Menurut Asmani (2019, 180) dalam kontinuitas kaderisasi terbagi menjadi 

dua aspek, yaitu : Aspek keilmuan, Kiai Suyuhi mengkaderkan anak dan satrinya 

untuk mendalami ilmu baik agama maupun umum; Aspek organisasi dan 

manajemen, untuk membangun suatu lembaga supaya pemimpin mampu 

membangun tim, menata administrasi, mengembangkan relasi, dan menegakkan 

kedisiplinan seluruh elemen Pendidikan. Kemajuan Pesantren dan Madrasah 

Raudlatul Ulum baik dari sisi infrastruktur, jumlah santri putra dan putri, prestasi 

yang ditelurkan, dan sumber daya gurunya. Kaderisari inilah yang dilakukan Kiai 

Suyuthi sehingga pesantren dan madrasah yang dirintisnya mengalami kemajuan 

dan berhasil menghasilkan banyak prestasi demi prestasi dalam skala lokal, 

regional, nasional dan global. 

Dalam pengembangan networking relationship, Kiai Suyuthi dikenal sebagai 

sosok dengan mobilitas yang tinggi dan diperuntukkan untuk umat dan bangsa. 

Salah satu keberhasilan networking relationship yang dilakukan putra-putra Kiai 

Suyuthi adalah mendapatkan guru dari Universitas Al-Azhar Mesir dan beasiswa 

studi paling banyak nomor dua setelah Gontor di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 

Hal lain adalah infrastruktur yang kokoh dan prestasi demi prestasi yang tak henti 

dari para santri Raudlatul Ulum Guyangan diberbagai ajang perlombaan. Selain itu, 
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Kiai Suyuthi mampu membangun kerjasama dan silaturahmi dengan ulama-ulama 

besar seperti seperti KH. Ma’shum Lasem, KH. Bisyri Syansuri, KH. Bisri Mustafa, 

KH. Chudlori, KH. Mudhofier, KH. Abdullah Zain Salam, KH. Muhammadun 

Abdul Hadi dan KH. MA. Sahal Mahfudh. 

 

3.2 Pembahasan 

KH. Suyuthi Abqul Qadir memiliki atribut kepemimpinan karismatik dimana hal 

tersebut sejalan dengan teori Lepsius (2017, 90-91) sebagai berikut : Kiai Suyuthi 

memiliki pengikut karena sikap beliau mengikuti kehendak masyarakat. Program-

program yang dirancang Kiai Suyuthi didukung oleh masyarakat. Begitu pula laku 

hidupnya, masyarakat tunduk dan patuh atas petuah yang diberikan Kiai Suyuthi; 

tidak ada prosedur dan tindakan hukum untuk gelas Kiai yang dimiliki Kiai Suyuthi. 

Masyarakat percaya petuah, fatwa yang dikeluarkan beliau mampu memberikan 

dampat positif demi kemajuan kehidupan di masa depan; hubungan emosional Kiai 

Suyuthi dengan rekan dan pengikutnya saat kuat. Dilihat saat Kiai Suyuthi wafat, 

ulama dan pengikutnya sangat merasa kehilangan. Karena jiwa ulama yang telah 

menyatu dengan umat begitu sebaliknya. 

Kiai Suyuthi Abdul Qadir memiliki atribut kepemimpinan karismatik yang 

sejalan dengan Latif (2016, 211): Kiai Suyuthi memiliki dua visi yang ditanamkan 

dalam dirinya dan Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan. Visi dalam dirinya adalah 

menyebarluaskan ilmu dan mengembangkan syiar Islam di muka bumi, sedangkan 

visi yang ditanamkan pada pesantren adalah Selangkah lebih maju dalam prestasi 

dengan ilmu Amaly dan Amal Ilmy; Kiai Suyuthi sangat peduli terhadap 

lingkungan dimana beliau merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali 

untuk didekati dan dibimbing menuju jalan yang benar; Kiai Suyuthi melayani umat 

sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Apapun kebutuhan umatnya, Kiai Suyuthi 

mampu melayani dan memberikan yang dibutuhkan; Kiai Suyuthi mengerahkan 

seluruh harta, energi dan waktunya untuk umat dan kemajuan perkembangan Islam; 

Kiai Suyuthi mampu menggabungkan tiga dimensi dimana beliau mampu menjadi 

penguasa politik dan anggota DPRD ditengah aktivitas keagamaannya pada 

masanya. Kia Suyuthi juga memasukkan materi umum kedalam kurikulum 

madrasah dan menggabungkan pelajaran dengan kitab kuning. 
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Karakteristik kepemimpinan karismatik KH. Suyuthi Abdul Qadir memiliki 

ciri yang berbeda dengan Kiai lainnya. Namun, sejalan dengan teori Saifudin (2018, 

25-26) Kiai Suyuthi memiliki karakter utama kepemimpinan karismatik secara 

umum: Kiai Suyuthi yakin dan percaya atas segala tindakan yang diambil karena 

beliau memiliki kemampuan yang mumpuni hasil dari belajar di berbagai pesantren 

dan pengalamannya; Kiai Suyuthi memiliki dua visi besar yang ditanamkan di 

dirinya dan pesantren; Kiai Suyuthi mampu menyamatkan visi ke dalam umat dan 

masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik; Umat dan masyarakat 

yakin akan visi yang ditanamkan Kiai Suyuthi dengan mendukung program-

program yang dicanangkan; Kiai Suyuthi mampu menjalankan tugas sebagai 

anggota politik dan menjadi ulama yang baik untuk umat dan masyarakat; Kiai 

Suyuthi mampu merubah image Desa Guyangan menjadi icon pendidikan unggul.; 

Kepekaan terhadap lingkungan yang dimiliki Kiai Suyuthi mampu membuat 

masyarakat mengikuti dan mendengarkan petuah beliau untuk mengembangkan 

syiar islam guna kehidupan yang lebih baik sesuai syariat agama. 

Kiai Suyuthi memiliki indikator untuk menunjukkan bahwa beliau 

merupakan sosok dengan kepemimpinan karismatik. Sejalan dengan Saifudin 

(2018, 21-22) dengan indikator sebagai berikut: Ditinjau dari pengikut atau umat. 

Umat dan masyarakat petuh dan tunduk terhadap petuah Kiai Suyuthi. Jiwa 

pengikut menyati kedalam jiwa Kiai Suyuthi. Pengikutnya mendukung dan ikut 

berkontribusi dalam program-program yang dicanangkan Kiai Suyuthi; ditinjau 

dari pemimpin. Kiai Suyuthi membawa pengaruh besar terhadap bagi para 

pengikutnya; Kiai Suyuthi memiliki keyakinan dan rasa percaya diri tinggi; Kiai 

Suyuthi memiliki visi misi dan aspirasi yang ditanamkan kepada pengikutnya; Kiai 

Suyuthi mampu menjadi suri tauladan yang baik dimana beliau selalu memberikan 

motivasi untuk terus bersemangat dalam mengejar ilmu. 

Indikator lain yang dikemukakan Muslim & Sururin (2016, 152) dimiliki juga 

oleh Kiai Suyuthi Abdul Qadir sebagai berikut: pengikut yakin akan segala petuah 

dan ilmu yang diberikan Kiai Suyuthi; pengikut menerima gaya kepemimpnan Kiai 

Suyuthi tanpa ragu; pengikut memiliki rasa kasih dan sayang kepada Kiai Suyuthi; 

pengikut patuh dan tunduk akan perintah Kiai Suyuthi; pengikut memiliki 
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hubungan emosional dengan Kiai Suyuthi dan organisasi; Kiai Suyuthi mampu 

meningkatkan kinerja pengikut dengan cara memberikan motivasi dan kasih saying; 

Kiai Suyuthi mendapatkan kepercayaan penuh dari pengikutnya untuk mewujudkan 

misi pesantren dengan cara mendukung program-program yang dicanangkan Kiai 

Suyuthi. 

Dalam arti luas, Kiai Suyuthi Abdul Qadir memiliki peran dimana peran 

tersebut sejalan dengan pendapat Latif (2016, 212), yaitu: Sebagai pengembang 

pemikiran untuk lebih maju dan kritis pada anggota, Kiai Suyuthi Abdul Qadir 

memiliki visi jauh kedepan yang luar biasa yaitu "selangkah lebih maju dalam 

prestasi dengan ilmu amaly dan amal ilmy. Dari visi tersebut, Kiai Suyuthi Abdul 

Qadir menggerakkan penerusnya untuk terus memajukan Pesantren Raudalatul 

Ulum Guyangan. Hasil dari kegigihan Kiai Suyuthi Abdul Qadir melahirkan kader-

kader dan anggota organisasi yang aktif dan bermanfaat untuk masyarakat; 

memberi kesempatan pada anggota untuk mengembangkan potensi, Kiai Suyuthi 

Abdul Qadir memberikan kesempatan santri untuk mengajar, membaca kitab 

dihadapan Kiai dan satri lainnya, dan mengirim santri mengikuti bahtsul masail. 

Untuk manajemen pendidikan, Kiai Suyuthi Abdul Qadir mengajar sendiri guru 

Raudlatul Ulum dan mengadakan pengajian khusus guna menambah ilmu dan 

memantau perkembangan guru; sebagai responder dan feed back yang  positif 

maupun negatif dari tingkat bawah organisasi, Kiai Suyuthi Abdul Qadir memiliki 

cara unik dengan menyuruh santri yang dirasa memiliki potensi untuk mengajar 

agar semangat belajarnya lebih tinggi serta selalu memberikan motivasi untuk tidak 

patah semangat dan mengukir prestasi. Jika terdapat kesalahan, Kiai Suyuthi akan 

menegur dengan cara halus, lembut dan dilakukan secara bijak agar tidak menyakiti 

santri dan menjaga wibawa guru; penyiar informasi kepada anggota organisasi, 

dilihat dari cara memimpin organisasi, Kiai Suyuthi Abdul Qadir mengedepankan 

musyawarah sehingga ketika ada masalah terdapat solusi dari hasil yang diputuskan 

bersama dapat melegakan semua pihak yang terlibat sehingga semua peserta 

memiliki komitmen yang sama dalam mengawal musyawarah organisasi. 

Secara unsur, Kiai Suyuthi Abdul Qadir memiliki peran yang sejalan dengan 

pendapat Nikoloski (2015, 24), yaitu: Kiai Suyuthi sebagai viewer dan identifikator 
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peluang dan ancaman di lingkungan serta kebutuhan dan keinginan anggota dimana 

beliau mampu membaca situasi dan memberikan saran untuk melakukan suatu hal 

sesuai dengan kondisi serta memberikan pelayanan untuk umatnya sesuai dengan 

bidang dan keahliannya; Kiai Suyuthi sebagai penentu, pencipta dan penyiar visi 

dimana beliau menanamkan visi kepada pengikutnya untuk memperbaiki 

kehidupan yang lebih baik dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.; 

Kiai Suyuthi sebagai pelaksana dengan pengambilan resiko pribadi dan sikap unik 

dimana beliau terjun langsung dalam segala kegiatan pesantren dan kemasyarakatan 

untuk mengawasi perkembangan tercapai visi. Seluruh harta, energi, waktu dan 

pikiran Kiai Suyuthi disematkan untuk pesantren, santri dan masyarakat. Sikap dan 

laku hidupnya menjadi tauladan bagi mereka. 

Dalam Pendapat Syafi’i (2017, 24-25), secara singkat memaparkan peran 

kepemimpinan Kiai di pesantren yang sesuai dengan peran kepemimpinan Kiai 

Suyuthi Abdul Qadir di Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan, yaitu: peran Kiai 

dalam manajemen SDM, dengan arahan Kiai Suyuthi, pembimbingan secara 

sistematis dilakukan oleh KH. Najib Suyuthi dengan cara setiap 30 santri dibimbing 

oleh 1 guru sorogan kitab dan 1 guru Al-Quran. Bahtsul Masail diperjenjang 

hidupkan,  study club digalakkan sesuai bakat dan minat dengan ditunjang dengan 

audisi untuk menjaring bakat dan minat potensial para santri. Terdapat karantina 

hafalan agar lebih berkonsentrasi pada hafalan total; peran Kiai dalam pengambilan 

keputusan, Kiai Suyuthi selalu bermusyawarah dengan para ulama karena 

menghormati para Kiai sesepuh sepenuh hati. Kiai Suyuthi memberikan 

kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan gagasan yang nantinya akan 

diputuskan Bersama; peran Kiai dalam membangun tim, Kiai Suyuthi rajin 

bersilaturahmi untuk melakukan pendekatan serta musyawarah sebagai media Kiai 

Suyuhti melakukan kerjasama. Beliau merangkul semua pihak sehingga mereka 

nyaman terhadap iklim dan budaya organisasi yang dibentuk Kiai Suyuthi. Kiai 

Suyuthi juga khidmah atau melayani masyarakat dan anggota yang selalu siap 

setiap saat mendatangi umat untuk memenuhi kebutuhan mereka; peran Kiai dalam 

mencapai visi, Kiai Suyuthi selalu memupuk semangat para santri untuk 

mengembangkan potensi dalam kemajuan perjuangan Islam sera kemajuan demi 



12 
 

kemajuan sepanjang zaman. Sesuai dengan visi Pesantren Raudlatul Ulum 

Guyangan yaitu selangkah lebih maju dalam prestasi dengan ilmu Amaly dan aman 

Ilmy. Dibuktikan dengan Desa Guyangan sebagai icon pendidikan unggul, santri 

yang menjadi kader-kader yang bermanfaat untuk masyarakat; peran Kiai dalam 

memotivasi, Kiai Suyuthi memberikan motivasi berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan santri seperti menuyuruh siswa membaca kitab dihadapan Kiai dan santri 

lainnya, Melarang santri berpuasa agar fokus belajar, menyuruh santri mengajar 

agar terus meningkatkan potensi dan semangat belajar,  melatih santri untuk 

mengikuti bahtsul masail dan memperhatikan santri sepanjang hayat. 

Kiai Suyuthi Abdul Qadir memiliki peran secara dimensi dimana peran 

tersebut sejalan dengan pendapat Noor (2019, 148) yaitu: sebagai pemimpin 

masyarakat, karisma yang dimiliki Kiai Suyuthi menyinari Desa Guyangan dengan 

pancaran ilmu dan hikmah. Dalam hal pendidikan, Kiai Suyuthi mendidik santri 

dengan sepenuh hati agar santrinya menjadi kader yang alim dan berakhlakul 

karimah. Dalam organisasi, Kiai Suyuthi mengedepankan musyawarah yang 

mampu melahirkan keakraban dan persaudaraan antara pengurus dan antar Kiai; 

sebagai pemimpin keilmuan, pemikiran dan langkah Kiai Suyuthi menjadi rujukan 

uman dan pemerintah, cara Kiai Suyuthi mempimpin rapat dan organisasi membuat 

beliau dihormati dan disegani para ulama lainnya; sebagai pemimpin kerohanian, 

Kiai Suyuthi memiliki kemampuan kerohanian yang berupa kekuatan spiritual 

dimana kekuatan tersebut diajarkan untuk santri agar perjalanan rohaninya sampai 

kedapa Allah. Ilmu tersebut berupa Ijazah Hizb Nashr, Hizb Nawa, Hizb Syadzili, 

Ahli Asma', Syamsul Maarif dan Khazinatul Asror serta Khadam jin; sebagai 

pemimpin administrative, Kiai Suyuthi mengembangkan kurikulum pesantren 

dengan menambahkan ilmu pengetahuan umum untuk mempersiapkan santri 

mengahadapi tantangan masa depan. Mengatur segala bentuk manajemen 

organisasi yang diteruskan oleh penerusnya sesuai dengan kemampuan masing-

masing individu dimana pempimpin penerus mampu mengubah wajah Raudalatul 

Ulum Guyangan menjadi lembaga pendidikan modern. 

Dalam menjalankan peran kepemimpinan karismatik, Kiai Suyuthi memiliki 

kunci peran kepemimpinan dimana hal tersebut sesuai dengan kunci peran 



13 
 

kepemimpinan yang disampaikan oleh Kompri (2018, 209-210): kemampuan 

berkomunikasi, Kiai Suyuthi memiliki skill komunikasi yang baik, hal itu 

ditunjukkan dengan cara beliau menyampaikan gagasan pada organisasi dan 

menyerahkan permasalahan pada musyawarah. Saat memberi petuah pun beliau 

menggunakan cara yang halus sehingga santri dan pengikutnya nyaman 

berkomunikasi dengan Kiai Suyuthi; agen perubahan, Kiai Suyuthi mampu 

mengubah wajah Desa Guyangan menjadi ikon pendidikan unggul dimana 

Pesantren Raudalatul Ulum semakin maju mengembangkan keilmuan dengan 

menambahkan materi umum kedalam kurikulum pesantren guna menyiapkan 

generasi yang siap akan tantangan masa depan; sensitif pada lingkungan, Kiai 

Suyuthi merupakan sosok yang sangat peduli dengan masyarakat sekitar. Beliau 

menyebut dirinya sendiri sebagai pelayan umat dimana Kiai Suyuthi siap setiap saat 

pengikutnya membutuhkan dirinya. Beliau mampu membangun masyarakat untuk 

menjadi lebih baik dengan membimbing dan mengarahkan. 

Teori Horn et al. (2015, 751), Latif (2016, 213) dan Watts et al. (2019, 2-4) 

mengemukakan bahwa efektivitas kepemimpinan karismatik merupakan faktor 

peningkat kualitas anggota dan organisasi dimana efektivitas tersebut dapat dilihat 

dari perubahan yang signifikan dalam organisasi dimana pemimpin berkontribusi 

dalam mencapai visi. Dengan mobilitas tinggi yang ditunjukkan dengan adanya 

kerjasama dengan Universitas Al-Azhar dan kualitas guru yang mumpuni serta 

santri-santri yang mampu meraih prestasi diberbagi bidang. Kiai Suyuthi memiliki 

visi "selangkah lebih maju dalam prestasi, dengan ilmu amaly dan amal ilmy" dan 

berkontribusi penuh dalam perkembangan pesantren sampai dengan penerusnya 

yang dibimbing langsung oleh beliau. Hasil yang didapat adalah berkembangan 

Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan menjadi Yayasan Pendidikan Raudlatul Ulum 

dimana mereka memiliki fasilitas pendidikan dan pendukung yang representative, 

mampu melahirkan kader-kader yang bermanfaat untuk masyarakat serta jumlah 

santri yang mencapai 6000 santri. Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan mampu 

melahirkan kader-kader yang bermanfaat untuk masyarakat dan Kiai-Kiai besar 

dimasanya. 
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Sesuai dengan teori yang disampaikan (Nikoloski, 2015, 20-24), KH. Suyuthi 

Abdul Qadir mampu menggunakan hard power dan soft power pemimpinan 

karismatik akan mencapai efektivitas kepemimpinannya. dimana kedua power 

tersebut dilihat dari: crisis, dalam menghadapi suatu masalah, Kiai Suyuthi akan 

selalu meminta pendapat para ulama dan mengadakan musyawarah bersama untuk 

mendapatkan solusi yang melegakan pihak-pihak yang bersangkutan. Konflik dan 

polarisasi sosial diredam dan dicairkan agar harmoni dan kohesivitas sosial antar 

pesantren, organisasi dan masyarakat terjada dengan baik; uncertainty, Kiai Suyuthi 

memotivasi pengikut untuk memperbanyak muthalaah kitab dan 

mengkontekstualisasikan dengan persoalan masyarakan dengan rumusan yang 

tepat guna memecahkan masalah yang ada dan beradaptasi dengan perkembangan 

zaman. Membekali dengan ilmu-ilmu sesuai dengan perkembangan zaman agar 

mampu menghadapi masa depan dan mencapai visi dengan mengembangkan 

potensi; need for belonging, teladan agung Kiai Suyuthi sangat melekat diseluruh 

elemen. Seluruh hidup beliau diabsikan untuk bangsa dan negara dimana Kiai 

Suyuthi menjelma menjadi pemimpin yang dicintai dan selalu dinanti 

kehadirannya. Sirah hidupnya menjadi ibrah pengikutnya menuju jalan yang benar. 

pengikutnya meniru laku langkah hidup beliau dimana hidup untuk memberi 

manfaat dan nilai untuk orang lain. Kiai Suyuthi mampu menyeimbangkan hard 

power dan soft power sesuai dengan pendapat Nikoloski (2015, 20) dimana Kiai 

Suyuthi menggunakan posisi otoritasnya sebagai pemimpin untuk memberi 

pengaruh dan menanamkan visi dengan cara memotivasi dan juga mampu melayani 

umat sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. 

Demi terwujudnya visi, Kiai Suyuthi menjalankan tiga komponen sesuai 

dengan teori Lin et al. (2018, 7-9) yaitu prestasi, dimana beliau mengedapankan 

prestasi untuk keunggulan pesantren; afiliasi, dengan menjalin kerjasama dengan 

berbagai pihak termasuk Universitas Al-Azhar untuk mengembangkan studi di 

pesantren; kekuasaan strategi, dimana Kiai Suyuthi menyusun strategi dan program 

untuk mempersiapkan santri mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih 

kompleks. Sejalan dengan pendapat Nikoloski (2015, 25) dimana seni 

kepemimpinan karismatik Kiai Suyuthi mampu menyeimbangkan otoritas untuk 
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memegang tali kendali dalam pergerakan pesantren kapan harus mengambil alih 

dan berjalan sendiri sesuai dengan kondisi pesantren yang mampu beradaptasi 

dengan perkembangan zaman. 

Kiai Suyuthi memiliki indikator kepemimpinan karismatik dimana 

kepemimpinan tersebut efektiv dalam pesantren sesuai dengan teori yaitu: menurut 

Horn et al. (2015, 753) pemimpin mampu memberikan motivasi sebagai titik acuan 

ideal. Sejalan dengan yang dilakukan Kiai Suyuthi dimana beliau memberikan 

motivasi santri, anggota organisasi dan pengikutnya untuk terus mencari ilmu dan 

pengalaman yang nantinya untuk diamalkan dan bermanfaat bagi masyarakat; Horn 

et al. (2015, 753) mampu mengikuti mobilisasi organisasi. Dalam pengembangan 

networking relationship, Kiai Suyuthi aktif dalam mengepakkan sayap ke berbagai 

sektor untuk mengembangkan pesantren, dimana kemampuan mobilitas tersebut 

diteruskan oleh putra-putranya yang merupakan penerus pemimpin Pemimpin 

Raudaltul Ulum Guyangan. Keberhasilan mobilitas dibuktikan dengan adanya 

networking relationship dengan perekrutan guru dari Universitas Al-Azhar Mesir 

dan beasiswa studi paling banyak setelah Gontor di Universitas Al-Azhar; Conger 

(2015, 1) pemimpin menghasilkan atribut kepemimpinan yang tinggi dan nyata. 

Kiai Suyuthi merupakan sosok yang dicintai pengikutnya, kesungguhan dan 

ketekunan beliau dalam membangun masyarakat yang lebih baik membuat 

masyarakat merasa sangat disayangi dan dipedulikan. Bagi bangsa, Kiai Suyuthi 

merupakan sosok yang menghasilkan warisan fenomenal yaitu Pesantren dan 

Madrasah Raudlatul Ulum Guyangan dengan membangun lembaga pendidikan 

modern yang memadukan keislaman dan modernisasi ilmu sekaligus untuk 

kebangsaan khususnya pendidikan dan moral bangsa. Kiai Suyuthi merupakan 

sosok Kiai agung yang ikhlas berjuang demi kepentingan masyarakat dan bangsa; 

Grabo et al. (2017, 7) mengarahkan gerakan kelompok dengan mengeluarkan 

sumber daya potensial dan seluruh energi pemimpin. Dalam pendidikan, Kiai 

Suyuthi memilihi guru yang ahli dibidangnya dimana guru yang terpilih memiliki 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional serta mampu 

memotivasi dan menginspirasi siswa untuk mencitai ilmu dan meneruskan 

perjuangan Kiai Suyuthi. Kiai Suyuthi menjajar sendiri guru Raudlatul Ulum 
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supaya menguasai materi yang disampaikan. Mengawasi proses belajar mengajar 

langsung oleh beliau; Chang (2018, 16) peningkatan kemampuan interpersonal 

pemimpin dalam kepemimpinannya dan Norris (2018, 16) inovasi yang dilakukan 

organisasi dan pengikut untuk menghadapi persaingan. Kiai Suyuthi memiliki sifat 

yang haus akan ilmu, dimana beliau terus belajar dari banyak hal guna 

meningkatkan keilmuannya. Isyarat sosial yang diberikan oleh Kiai Suyuthi kepada 

masyarakan merupakan bukti sayang dan kepedulian terhadap lingkungan dengan 

menanamkan rasa memiliki yang mejadikan Kiai Suyuthi selalu dirindukan 

masyarakat. Rasa terbuka akan segala sesuatu menjadi Kiai Suyuthi mampu 

merancang dan mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan 

perkembangan zaman; Ekmekcioglu et al. (2018, 1058) koordinasi, 

mempertahankan kompetensi dan eksistensi budaya organisasi yang menjunjung 

tinggi kerjasama. Kiai Suyuthi membangun dan mengembangkan kurikulum 

pesantren dengan menambahkan materi umum untuk mengahadapi masa depan 

dengan menyeimbangkan ilmu kaidah agama dimana kitab kuning sebagai identitas 

pesantren tetap terjaga. Dalam pembangunan dan pengembangan, Kiai Suyuthi 

memberikan arahan kepada penerus-penerusnya dimana mereka memiliki 

kemampuan yang berbeda namun dapat berjalan beriringan dan menghasilan 

pesantren yang meiliki animo sangat tinggi dimata masyarakat; Lin et al. (2018, 7-

9) membangun komunikasi yang baik yang sesuai dengan tindakan dan nilai guna 

mencapai visi dengan penuh keyakinan. Kiai Suyuthi memiliki cara halus dan 

lembut dalam menyampaikan segala hal. Segala keputusan yang diambil 

merupakan hasil musyawarah dari berbai pihak terkait. Kiai Suyuthi selalu 

menekankan sifat tawakkal untuk mencapai segala sesuatu serta syamsul maarif dan 

khazinatul asror dimana seseorang berpasarah kepada Allah dan memiliki 

keyakinan yang kuat kepada Allah; Kamble & Mulla (2020, 420) memiliki pengikut 

yang mandiri, pemikir kritis, aktiv, bijaksana dan fleksibel dimana organisasi akan 

dapat menghadapi perubaha. Kiai Suyuthi memiliki penerus yang memiliki potensi 

yang berbeda dimana manajemen pembangun sarana parasarana dan manajemen 

pendidikan dilakukan di era KH. Salim Suyuthi dan KH. Humam Suyuthi dimana 

KH. Humam Suyuthi mampu mengubah wajah organisasi menjadi tertib, rapi, 
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modern dan profesional dengan pendekatan manajemen yang dinamik dan 

akuntabel. Di era KH. Salim Suyuthi mengedapankan jaringan keluar dengan 

berbagai macam elemen masarakat dan birokasi pemerintahan. Di era KH. Najib 

Suyuthi mengatur pada manajemen pendidikan dengan pembimbingan santri secara 

sistematis. Kaderisasi yang dilakukan Kiai Suyuthi tersebut menghasilkan 

pesantren dan madrasah yang dirintisnya mengalami kemajuan dan menghasilkan 

banyak prestasi. 

Dalam peningkatan mutu pendidikan pesantren, terdapat karakteristik yang 

dinilai efektif dalam menjalan kepemimpinan karismatik Kiai. Sesuai dengan 

pendapat Syafi’i (2017, 26), yaitu: membangun hubungan dan kerjasama antar 

sesama kiai dan lembaga lain. Dibuktikan dengan mobilitas yang dilakukan Kiai 

Suyuthi dalam membangun kerjasama dengan lembaga lain yang mampu 

diteruskan oleh penerus-penerusnya. Kiai Suyuthi juga membangun silaturahmi 

yang baik dengan ulama-ulama besar seperti KH. Ma’shum Lasem, KH. Bisyri 

Syansuri, KH. Bisri Mustafa, KH. Chudlori, KH. Mudhofier, KH. Abdullah Zain 

Salam, KH. Muhammadun Abdul Hadi, KH. MA. Sahal Mahfudh dan Pesantren 

Tebuireng Jombang dalam pendalaman dan pengembangan ilmu serta manajemen 

pesantren; pergantian kepemimpinan pesantren dari pendiri-anak turunannya-santri 

senior. Kepemimpinan Kiai Suyuthi diteruskan oleh puta-putranya. Pergantian 

pertama di era KH. Salim Suyuthi tahun 1979 sampai tahun 2000, di era kedua oleh 

KH. Humam Suyuthi mulai tahun 2000 sampai tahun 2010, di era ketiga oleh KH. 

Najib Suyuthi mulai tahun 2010 sampai sekarang; kaderisasi Kiai di pesantren 

menjadi perhatian utama. Kontinuitas kaderisasi dilakukan Kiai Suyuthi dengan 

mempertimbangkan dua aspek yaitu: pertama, aspek keilmuan dimana Kiai Suyuthi 

mengkaderkan anak dan santri untuk mendalami ilmu agama dan umum di berbagai 

lembaga pendidikan. Kiai Suyuthi mampu melahirkan santri-santri hebat seperti: 

KH. Samiun Jazuli, KH. Marham Adib, KH. Abdul Hadi, dan KH. Abdul Muiz. 

Kedua, aspek organisasi dan manajemen dimana Kiai Suyuthi memberikan bekal 

mobilitas dan manajemen yang berguna untuk membangun lembaga supaya 

pemimpin penerus mampu membangun tim, menata administrasi, mengembangkan 

relasi dan menegakkan disiplin diseluruh elemen pendidikan. 
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4. PENUTUP 

Tidak ada prosedur dan tindakan hukum untuk gelar Kiai yang dimiliki Kiai 

Suyuthi. Kiai Suyuthi memiliki Visi dalam dirinya adalah menyebarluaskan ilmu 

dan mengembangkan syiar Islam di muka bumi, sedangkan visi yang ditanamkan 

pada pesantren adalah Selangkah lebih maju dalam prestasi dengan ilmu Amaly dan 

Amal Ilmy. Kiai Suyuthi melayani umatnya sesuai dengan bidang dan keahliannya. 

Pengikutnya percaya dan yakin pada program-program yang ducanangkan Kiai 

Suyuthi dengan mendukungnya. Ciri fisik Kiai Suyuthi adalah suara yang halus dan 

sosok yang berwibawa. Kiai Suyuthi mampu menjadi suri tauladan yang baik 

dimana beliau selalu memberikan motivasi untuk terus bersemangat dalam 

mengejar ilmu. Kepemimpinan karismatik Kiai Suyuthi tidak menjadikan 

pengikutnya menjadi fanatik terhadap kepemimpinannya. Kiai Suyuthi 

mengajarkan untuk selalu membuka wawasan dan menambah ilmu agar dapat 

beradaptasi dengan perkembangan zaman. 

Kiai Suyuthi memiliki peran sebagai figur utama di Pesantren Raudlatul 

Ulum Guyangan. Kiai Suyuthi membuat keputusan kontroversial dengan 

menambahkan materi umum kedalam kurikulum madrasah dimana pondok 

pesantren identik dengan kitab kuning agar para santri siap menghadapi tantangan 

masa depan. Kiai Suyuthi memiliki peran yang sangat kompleks dalam 

menjalankan kepemimpinannya. Segala kegiatan dan program pesantren dan 

kemasyarakatan Kiai Suyuthi memiliki perannya masing-masing. Kunci 

kepemimpinan karismatik Kiai Suyuthi terletak pada pola komunikasi, penanaman 

visi dan sikap yang peka terhadap lingkungan, hal tesebut membuat Kiai Suyuthi 

dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin karismatik dengan baik. 

Kepemimpinan karismatik Kiai Suyuthi membuahkan hasil dengan 

melahirkan penerus pesantren yang mampu membawa pesantren untuk lebih maju 

seusai dengan perkembangan zaman dengan membangun gedung belajar dan 

perpustakaan, mengubah wajah organisasi menjadi tertib, rapi, modern dan lebih 

profesional, memperluas mobilitas dengan berbagai elemen masyarakat dan 

birokrat. Kiai Suyuthi aktif dalam mengepakkan sayap ke berbagai sektor untuk 

mengembangkan pesantren, dimana kemampuan mobilitas tersebut diteruskan oleh 
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putra-putranya yang merupakan penerus pemimpin Pemimpin Raudaltul Ulum 

Guyangan. Keberhasilan mobilitas dibuktikan dengan adanya networking 

relationship dengan perekrutan guru dari Universitas Al-Azhar Mesir dan beasiswa 

studi paling banyak setelah Gontor di Universitas Al-Azhar. Kiai Suyuthi 

merupakan sosok yang menghasilkan warisan fenomenal yaitu Pesantren dan 

Madrasah Raudlatul Ulum Guyangan dengan membangun lembaga pendidikan 

modern yang memadukan keislaman dan modernisasi ilmu sekaligus untuk 

kebangsaan khususnya pendidikan dan moral bangsa. Perkembangan Pesantren 

Raudlatul Ulum yang pesat manjadikan animo masyarakat tinggi karena 

infrastruktur yang representative. Kepemimpinan Kiai Suyuthi diteruskan oleh 

puta-putranya. Pergantian pertama di era KH. Salim Suyuthi tahun 1979 sampai 

tahun 2000 dengan jumlah 2000 santri, di era kedua oleh KH. Humam Suyuthi 

mulai tahun 2000 sampai tahun 2010 dengan jumlah 3000 santri, di era ketiga oleh 

KH. Najib Suyuthi mulai tahun 2010 sampai sekarang dengan jumlah 6000 santri. 
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