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Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS)
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Pada tanggal 18-19 November 2011, SMA Negeri 1 purwadadi mengadakan program Latihan Kepemimpinan Dasar
siswa d Capolaga Kab. Subang. hal ino bertujuan untuk melatih kepemimpinan yang merupakan suatu kiat atau
kewibawaan yan mampu menggerakan orang lain, baik secara perseorangan maupun kelompok di dalam suatu
organisasi sehingga menimbulkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan
organisasi.
Kepemimpinan meliputi berbagai dimensi, dan berfungsi sebagai salah satu piranti penggerak, motor atau motivator
sumber daya yang ada dalam organisasi, sehingga peran kepemimpinan diharapkan mampu mendinamisasikan
organisasi dalam mencapai tujuan.
Demikian pula halnya dengan kepengurusan OSIS yang berperan sebagai salah satu jalur pembinaan siswa harus
mampu mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, kemauan dan kemampuan para pelaku kepemimpinan OSIS hanya
dapat berperan dengan sebaik-baiknya apabila secara tertur, terencana dan berkesinambungan dilaksanakan
pembinaan dan pengembangan bagi para pelaku kepemimpinan tersebut.
&ldquo;Latihan Dasar Kepemimpinan&rdquo; bagi siswa pengurus OSIS, merupakan salah satu jalur
pembinaan generasi muda yang difokuskan pada kompetensi individu dimana kader-kader penerus
perjuangan bangsa bukan hanya slogan &ldquo;Pemuda Harapan Bangsa&rdquo;.
Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pengurus
OSIS, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan memantapkan mutu kepemimpinan
2. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kesadaran politik sebagai warga Negara yag
baik dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan dan mengembangkan serta memperluas wawasan dalam melaksanakan tugastgas
kepemimpinan.
4. Memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik.
5. Mendorong, membimbing serta mengarahkan potensi kepemimpinan.
6. Menumbuhkan, meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga Negara khususnya
generasi muda penerus perjuangan bangsa.
7. Memberikan tuntunan dan meningkatkan pola pikir, sikap dan perilaku, kepribadian, budi
pekerti, sopan santun dan disiplin.
Untuk melaksanakan Pelatihan Dasar Kepemimpinan di sekolah perlu membuat perencanaan yang matang meliputi
materi kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan anggaran biaya. Hal ini harus di tuangkan dalam proposal yang diajukan
kepada pihak sekolah.
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