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Salah satu sikap yang harus kita tanamkan dalam diri 
kita sebagai seorang pemimpin adalah 
menghidupkan kembali jiwa patriot. 

Sikap tersebut akan meningkatkan semangat 
optimisme, membentuk rasa percaya diri dan 
meningkatkan rasa hormat terhadap Bangsa 
Indonesia.

Mari kita lihat beberapa tokoh sejarah yang memiliki 
jiwa patriot tinggi dalam diri mereka sehingga kita 
sebagai generasi muda dapat meneladaninya.



ROHANA KUDUS

Rohana adalah 
wartawan perempuan 
pertama di Indonesia

Rohana mendirikan Sekolah Putri 
Amai Setia karena ia merasa ada 
keterbatasan bagi perempuan 
pribumi untuk mengakses 
pendidikan pada masa penjajahan
Ia juga mengusulkan adanya 
wadah untuk pemikiran 
perempuan sehingga terbitlah  
Surat Kabar Soenting Melajoe
 
Kiprahnya sebagai jurnalistik tidak 
hanya di Soenting Melajoe namun 
di berbagai media masa lainnya

Rohana Kudus
Sumber: id.wikipedia.org



SUTOMO
Sutomo atau yang dikenal 
Bung Tomo, diberi hadiah 
Moestopo sebuah 
pemancar radio hasil 
rampasan dari Jepang

Radio Pemberontakan 
resmi melakukan siaran 
pada 15 Oktober 1945 

Orasi Bung Tomo melalui siaran radio tersebut berhasil 
membangkitkan semangat perjuangan dan solidaritas. 

Radio Pemberontakan melakukan siaran secara konsisten 
selama pertempuran 10 November di Surabaya.

Sutomo
Sumber: id.wikipedia.org



JOHN LIE

John Lie adalah laksamana 
muda keturunan Tionghoa yang 
lahir di Manado.

Ia kerap melakukan aksi 
penyelundupan demi menjaga 
kemerdekaan.

 

Misi pertamanya adalah 
menembus blokade Belanda 
menggunakan kapal ML 336. 
Karena kapal  tersebut 
memuat senjata dan amunisi, 
BBC menjuluki kapal tersebut 
sebagai “The Black Speed 
Boat”

Pada masa pensiun, John Lie 
melakukan kegiatan sosial 
seperti membagikan makanan 
hingga mengadopsi 
gelandangan menjadi anak.

John Lie
Sumber: id.wikipedia.org



RASUNA SAID
Rasuna menjadi perempuan 
pertama yang dijebloskan 
penjara dan dijatuhi hukuman 
15 tahun penjara karena 
orasinya dianggap menyebar 
kebencian.

Rasuna memiliki pola pikir 
yang progresif dan optimis 
tentang kemerdekaan

Ia mewakili Sumatera Barat 
dalam Komite Nasional 
Indonesia dan tergabung 
dalam Badan Penerangan 
Pemuda Indonesia
 

Ia dipercaya menjadi 
pemimpin redaksi Majalah 
Raya dan menerbitkan 
majalah mingguan 
Menara Poetri karena 
kemampuannya menulis

Rasuna Said
Sumber: id.wikipedia.org



JENDERAL SOEDIRMAN

Soedirman adalah Panglima 
Besar TNI pertama

Ia adalah figur pemimpin yang 
sederhana dan paling dihormati 
para prajuritnya

Siasat perang Gerilya dicetuskan 
Jenderal Soedirman saat kondisi 
serba terbatas

Saat terjadi Perang Gerilya, Jenderal Soedirman dalam 
kondisi fisik yang melemah namun tetap bersikukuh 
memimpin prajuritnya

Soedirman
Sumber: id.wikipedia.org



Berikut ini adalah ringkasan tindakan yang mencerminkan 
sikap berjiwa patriot dari tokoh sejarah yang telah dibahas :
1. Rohana Kudus – Membuat surat kabar sebagai wadah P

pemikiran perempuan
2. Bung Tomo – Membangkitkan semangat dan solidaritas 

melalui orasinya di radio
3. John Lie – Berani melakukan aksi penyelundupan untuk 

menjaga kemerdekaan
4. Rasuna Said – Meningkatkan semangat nasionalisme 

melalui kemampuan menulis dan orasinya
5. Jenderal Soedirman – Menguatkan barisan militer 

Indonesia
Mari kita tumbuhkan jiwa patriotisme dalam diri kita 
sebagai generasi muda sesuai dengan kemampuan serta 
kondisi saat ini!



“Yang harus dibabat adalah 
Egoisme dan Kebencian, 

Yang mesti dirajut adalah 
Solidaritas dan Kepedulian”

Najwa Shehab



● Menghidupkan Kembali Jiwa Patriot
● https://djarumbeasiswaplus.org/berita/detail

/menghidupkan-kembali-jiwa-patriot

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan 
properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. 
Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak 
dapat diperjualbelikan.

Sumber:


